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WYMIEŃ STARĄ SKRZYNKĘ

NA NOWĄ!

już od 115zł*
*cena dotyczy drzwiczek podtynkowych
nierdzewnych lub malowanych o wymiarze 25x25 cm 

KANALIZACJA   WODOCIĄGI   GAZOWNICTWO

ODWODNIENIA LINIOWE   DRENAŻ   ZBIORNIKI

STUDZIENKI  SZAFKI GAZOWE   WŁAZY / POKRYWY

• ozdobne rośliny iglaste: tuja "smaragd", 
jałowce, świerk, jodła, sosny
• ozdobne rośliny liściaste: magnolie 

 w odmianach, hortensje, róże, krzewuszki, 
tawuły, bukszpany, lawenda

• drzewa alejowe
• rośliny kwasolubne: różaneczniki 
  w odmianach, azalie, borówka 
  amerykańska, w sezonie jesiennym - 

wrzosy i wrzośce
• trawy: rozplenice, miskanty, turzyce, kostrzewa
Specjalnością szkółki są bardzo rzadkie, szcze-
pione rośliny. Posiadamy i proponujemy stare 

odmiany drzew owocowych, głównie jabłoni

SZKÓŁKA ROŚLIN OZDOBNYCH
Jakub i Bożydar Karalus

Oferujemy:

Kontakt:
Szkółka Roślin Ozdobnych, ul. Kórnicka 4a, 62-022 Świątniki

tel.  510-180-730,  696-169-526,  694-791-095
www.szkolkaralus.pl e-mail: kontakt@szkolkaralus.pl
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- Wiesz co, nie wiem skąd to mogło się wziąć, nie mam pojęcia. 
Pamiętam tylko, że tak się mówiło, ale na kogo i dlaczego, trudno 
mi dzisiaj powiedzieć. Sam spotykałem się z tym kilka razy, ale nie 
tutaj w Poznaniu czy Mosinie, lecz we Wrocławiu. Tam tak mówili 
na mnie jak się przedstawiałem skąd jestem. Nawet na uczelni w 
dziekanacie pamiętam, że pani, która przyjmowała moje papie-
ry jak zobaczyła, gdzie się urodziłem, to zaraz z uśmiechem sko-
mentowała to krótko: „o, to elegant z Mosiny!”. Wojna tyle co się 
skończyła, czasy nie były ciekawe i prawdopodobnie określenie 
takie powstało dużo wcześniej. Tak przynajmniej wnioskuję teraz. 
Chyba że była jakaś inna Mosina, ale nie, przecież było wiadomo, 
że jest koło Poznania.
 Roman Czeski

Lato w  pełni, nadeszły oczekiwane przez dzieci wakacje, wielu 
z nas przebywa na urlopach. Na wakacyjną beztroskę w tym roku 
cień kładzie istniejąca wciąż pandemia, która spowodowała, że 
niejednokrotnie nasze plany musiały ulec zmianie. Mimo wszyst-
ko jednak, pory roku nadchodzą niezmiennie jak zawsze, słońce 
świeci nam mocniej, a w naszej gminie jak zwykle sporo się dzieje.
Dużo miejsca poświęcamy w  numerze tematowi bezpieczeń-
stwa. Właśnie dla zwiększenia jego poziomu rozpoczęła się bu-
dowa kładki pieszo - rowerowej w Krosinku, gdzie - jak wiemy - 
istniejący most nie był przystosowany do tego, by poruszały się 
nim bezpiecznie auta, piesi i rowerzyści. Teraz ma się to zmienić. 
Podpisana została również umowa z  wykonawcą na budowę 
mostu w Rogalinku - nowy obiekt ma zwiększyć komfort jazdy 
i  podnieść poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników 
ruchu: kierowców, rowerzystów oraz pieszych. Czy tak się sta-
nie? I kiedy to nastąpi? Przeczytajcie. 
O Wolontariacie WPN pisaliśmy już sporo. Po raz kolejny jednak 
wracamy do tematu, bowiem grupa ta obchodziła niedawno 
półrocze swojego istnienia - pół roku to na pozór niewiele, lu-
dzie ci zdołali jednak zrobić już ogrom dobrego na rzecz ochro-
ny i dbałości o przyrodę. O  ich działaniach piszemy z radością 
i oczywiście dołączamy się do jubileuszowych życzeń!

Radosnych wydarzeń jest mnóstwo. Jak co roku, i  tym razem 
w  gminie Mosina rusza projekt "Lato w  Teatrze", organizowany 
przez Grupę Inicjatywną Baranówko i Wiejskie Stowarzyszenie In-
tegracyjne WIESTIN. Przypomnijmy, że projekt ten to połączenie 
teatru i  artystycznych wizji dzieci kreowanych pod okiem ludzi 
sztuki. Tym razem tematem wiodącym będzie... Most do Wiór-
ka :) Cała koncepcja oparta jest na chęci zbudowania z  dziećmi 
symbolicznego, metaforycznego Mostu - do ich kolegów, którzy 
mieszkają po obu stronach Warty. Śledźcie koniecznie z nami ich 
działania - z pewnością będzie bardzo ciekawie!No i jeszcze temat 
pieniędzy - nie wszyscy wiedzą, że nasza gmina ma otrzymać po-
nad... sześć milionów złotych (!) z Funduszu Inwestycji Samorządo-
wych. To pomoc rządu dla gmin i powiatów w związku z pande-
mią. Brzmi dobrze? Przeczytajcie koniecznie cały artykuł!
Mamy wakacje. Ten czas zwykle kojarzy się nam z beztroską, ra-
dością, zabawą i odpoczynkiem. Niezależnie od tego, jak w tym 
roku przyjdzie nam go spędzać,  korzystajmy z czasu, który jest 
nam dany najlepiej, jak potrafimy, pamiętając, że każda chwila 
naszego życia jest niepowtarzalna. Drodzy Czytelnicy, życzymy 
Wam dobrego odpoczynku i oczywiście miłej lektury najnow-
szego numeru gazety!
 W imieniu zespołu redakcyjnego - Marta Mrowińska

Lech na kapliczce z żołnierzami, 23.06.2012

SłoWo od REdAKCJI

drodzy Czytelnicy!

Stypendium dla przyszłych studentów
Drogi abituriencie, jeżeli masz zdaną maturę, chcesz podjąć studia 
i mieszkasz od co najmniej 5 lat na terenie gminy Mosina, to skieruj 
do końca września br. wniosek o przyznanie stypendium do Fun-
dacji Stypendialnej im. Antoniego i Hanny Dziatkowiaków. Wystar-
czy, że uzyskałeś na świadectwie maturalnym średnią co najmniej 
dobry i po raz pierwszy zostałeś przyjęty na pierwszy rok studiów.
Fundacja działa na terenie gminy od 2002 roku i  wsparła do tej 
pory pięciu studentów, którym stypendium wypłacano w  rów-
nych transzach, w trakcie całego okresu trwania ich studiów.
Dowiedz się więcej w Zespole Szkół im. A Wodziczki w Mosinie przy 
ul. Topolowej 2.
Rada Fundacji Stypendialnej im. Antoniego i Hanny Dziatkowiaków
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Rozpoczęto budowę kładki
pieszo-rowerowej w ciągu ul. Lipowej

Na tym mostku obecnie kumuluje się znaczny ruch (piesi, rowery, samochody, motocykle oraz cię-
żarówki – nawet te z naczepami) i tylko cudem tam jeszcze nikt nie zginął. Fajnie jakbyście Państwo 
podjęli temat tej nieszczęsnej przeprawy szczególnie, że ten problem istnieje od wielu lat i ruch 
ciągle wzrasta. – napisał do redakcji Czytelnik.

To fakt. Most, zlokalizowany na ulicy Lipo-
wej w Krosinku jest bardzo niebezpiecz-
ny dla pieszych i  rowerzystów. Z racji, iż 
w rejonie powstaje wiele nowych miesz-
kań, ruch na moście z roku na rok jest co-
raz większy. Stwarza to duże niebezpie-
czeństwo, gdyż jego niewielka szerokość 
umożliwia jedynie ruch wahadłowy, nie 
ma tam też żadnego chodnika, nie wspo-
minając już o ścieżce rowerowej. Do tego 
jest szkoła. Uczęszczające do niej dzieci 
muszą pokonywać ten niebezpieczny 
punkt w  drodze na lekcje. Dlatego też, 
w wyniku presji społecznej, i wieloletnich 
dyskusji na linii Urząd – Rada Miejska – 
Mieszkańcy podjęto decyzję o  budowie 
nowej kładki, która będzie zlokalizowana 
równolegle do obecnej konstrukcji.
Koszt wykonania budowy kładki pieszo-
-rowerowej w  ciągu ul. Lipowej w  Kro-
sinku wyniósł 1 719 179, 61. Najtańsza 
oferta przekroczyła środki przeznaczone 
na to zadanie w  budżecie gminy. Rada 
Miejska na kwietniowej sesji zwiększyła 
na nie środki o 700 tys. zł, co umożliwiło 
podpisanie umowy z  wybranym wyko-
nawcą na podaną wyżej kwotę.
Teraz rozpoczęła się budowa kładki.
– Co do umiejscowienia mam obawy czy 
wzięto pod uwagę widoczność dla sa-

mochodów jadących od Krosna w  stro-
nę Krosinka. Już w  tej chwili dochodzi 
tam do wymuszeń pierwszeństwa po 
części ze względu na słabą widoczność 
i kiepskie oznakowanie oraz nieznajo-
mość przepisów i zwykłe cwaniactwo. 
A patrząc na plan kładki to usytuowanie 
przejść dla pieszych można uznać za hit. 
Już w  tej chwili po stronie Krosna przy 

samochodach czekających na przejazd 
zupełnie blokowana jest widoczność 
na istniejące przejście dla samochodów 
przejeżdżających od Krosinka. Zresztą 
kiepskich pomysłów można wymienić 
sporo a  obecna droga robi za mikro-
bwodnicę, a  nie jest do tego przystoso-
wana – dodaje czytelnik.
– Kładka pozwoli na bezpieczne przej-
ście w tym miejscu pieszym, szczególnie 
dzieciom, które mieszkają po przeciwnej 
stronie Kanału Mosińskiego, niż Szko-
ła Podstawowa w  Krosinku. Przetarg na 
to zadanie przeprowadzony został dla 
dwóch wariantów projektowych – w wa-
riancie przęsła z  kompozytów polime-
rowych oraz z  materiałów tradycyjnych.  
– poinformował Urząd Miejski w Mosinie
Szkoda, że o  budowie mostu nie pomy-
ślano wiele lat wcześniej. To pokazuje 
krótkowzroczność rządzących w  Mosi-
nie. Gdyby decyzję o  budowie “normal-
nego” mostu z  dwoma pasami i  chod-
nikiem podjęto wcześniej, uniknięto by 
w  ten sposób wielu niebezpiecznych 
sytuacji i problemów, jakie mają miejsce 
teraz, a zaoszczędzone pieniądze można 
byłoby przeznaczyć na inne potrzebne 
mieszkańcom inwestycje. (red)

Obok istniejącego mostu wybudowana będzie nowa kładka pieszo-rowerowa za prawie 1,8 mln złotych

Kładka pieszo-rowerowa– plan budowy
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Basen na fali. Powołano prezesa spółki

Most w Rogalinku: umowa z wykonawcą podpisana

Zapytaliśmy Urząd Miejski w Mosinie na jakim etapie realizacji znajduje się budowa krytej pływalni? 
dowiadywaliśmy się czy został już powołany prezes spółki zarządzający obiektem, kiedy możemy 
spodziewać się rozpoczęcia budowy oraz jakie będą źródła finansowania, tej długo oczekiwanej przez 
mieszkańców dużej inwestycji. Publikujemy odpowiedzi.

– Po wielu miesiącach oczekiwania, związanego z odwołaniami oferentów udało się podpisać umowę 
na budowę nowego mostu w Rogalinku. – poinformował mosiński radny dominik Michalak.

3 września 2019 roku Rada Miejska w Mosinie po wielogodzin-
nej dyskusji podjęła uchwałę o powołaniu spółki Park Strzelnica 
sp. z.o.o, odpowiedzialnej m.in za wybudowanie krytego ba-
senu wraz z  infrastrukturą oraz administrowanie i zarządzanie 
obiektem, którego koszt nieoficjalnie wyniesie blisko 30 milio-
nów złotych.
Z racji, iż sprawa basenu w ostatnim czasie ucichła, a mieszkań-
cy są bardzo ciekawi co dalej z budową pływalni, zapytaliśmy 
urzędników o to, na jakim etapie jest wybór prezesa spółki od-
powiadającej za budowę pływalni w Mosinie oraz kiedy będzie 
można spodziewać się rozpoczęcia budowy, tej ważnej dla wie-
lu mieszkańców inwestycji.
Rada nadzorcza spółki powołała już prezesa zarządu
– Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, Rada 
Nadzorcza Spółki z  o.o. „Park Strzelnica”, 26 maja br. powołała 
na Prezesa Zarządu spółki Pana Włodzimierza Koralewskiego, 
który z dniem 1 czerwca br. rozpoczął pracę na tym stanowisku 
– informuje Joanna Nowaczyk z Urzędu Miejskiego w Mosinie.  
– Obecnie trwa analiza projektu pływalni pod kątem wykonania 
niezbędnych korekt, związanych między innymi z  wymogami 
w zakresie funkcjonowania obiektu w sytuacji COVID-19. Rów-
nolegle prowadzona będzie analiza finansowa, celem przygoto-
wania dokumentacji do pozyskania obligacji przychodowych. 
Po zapewnieniu finansowania, zostanie ogłoszony przetarg na 
budowę pływalni – zapewnia Joanna Nowaczyk.

Na wykonanie samego projektu pływalni przeznaczona była 
kwota 200 tysięcy złotych. Później Rada Miejska w  Mosinie 
podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 
2017, gdzie (między innymi) kwota ta została zwiększona o 50 
tysięcy złotych. Jak informowaliśmy na łamach GMP szacunko-
wy koszt budowy basenu nie miał przekroczyć kwoty 9,5 mi-
liona zł brutto. Później szacunkowy koszt budowy pływalni wy-
nosił ponad 13 milionów zł brutto. Następnie kwota ta wzrosła 
do około 20 milionów złotych, a obecnie mówi się już o kwocie 
nawet 30 milionów złotych. (red)

W  grudniu w  okolicach mostu w  Rogalinku zostały wycięte 
drzewa pod budowę nowej przeprawy. Przez następne pół roku 
jednak przy Warcie nie pojawiły się ekipy budowlane. Teraz na-
stąpił przełom, który daje nadzieję, że za dwa lata pojedziemy 
nowym mostem.
– Realizowany przez nas obiekt mostowy zwiększy komfort jaz-
dy i podniesie poziom bezpieczeństwa wszystkich użytkowników 
ruchu, kierowców, rowerzystów oraz pieszych, a  także pozwoli 
sprawniej przemieszczać się ramach aglomeracji poznańskiej – 

powiedział Piotr Subczak, Dyrektor Obszaru Budownictwa Inży-
nieryjnego Wrocław-Poznań, Skanska.
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich podpisał 2 lipca z firmą 
Skanska umowę wartą 63 miliony złotych brutto. Początek mo-
stu będzie w okolicach oczyszczalni przy Niwce w Puszczykowie 
i  będzie rozciągał się do skrzyżowania ulic Północnej i Wodnej 
w Rogalinku. Na przeprawie znajdzie się także droga rowerowa.
– Mamy nadzieję, że most w Rogalinku będzie pierwszym, ważnym 
elementem rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 431 w gminach Kór-
nik, Puszczykowo i Mosina – mówił Paweł Katarzyński, Dyrektor 
Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu.
Czy nowy most będzie oznaczał większe natężenie ruchu na 
i  tak już zakorkowanym odcinku drogi 431 w  kierunku Mosi-
ny? W grudniu 2019 burmistrz Przemysław Mieloch rozmawiał 
o tym z dyrekcją Wojewódzkiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.
– Prace przygotowawcze do budowy mostu na Warcie rozpo-
częte. Dyrektor Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 
zapewnił, że nie otworzy mostu dla TIR do czasu odkorkowania 
Mosiny – mówił wtedy burmistrz.
Nowym mostem mamy pojechać w październiku 2022 roku.
 Wojciech Pierzchalski

Działka, która przeznaczona została na budowę pływalni w Mosinie

Nowy most powstanie w sąsiedztwie istniejącej przeprawy, która po zakończeniu budowy 
nowej, zostanie wyburzona.
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Ujęcie wody Mosina-Krajkowo jest klu-
czowe dla całej aglomeracji poznańskiej. 
Zaopatruje w wodę 70% jej ludności, czy-
li prawie milion osób. Drugiego takiego 
ujęcia nie ma w  promieniu 100 km od 
Poznania. Okolice Krajkowa są wyjątko-
we ze względu na swoje położenie i cha-
rakterystykę hydrogeologiczną terenu. Te 
zalety powodują, że znaczna część Gmi-
ny Mosina jest idealnym miejscem do po-
zyskiwania dobrej jakości wody.
Rządzi deweloper
Krajkowo i sąsiednie Baranowo są otoczo-
ne terenami obszaru chronionego Natura 
2000, a Rezerwat Krajkowo jest częścią Ro-
galińskiego Parku Krajobrazowego. W naj-
bliższym sąsiedztwie wsi znajdują się 
także obszary specjalnej ochrony: Ostoja 
Rogalińska i  Rogalińska Dolina Warty. To 
powoduje, że natura wokół Krajkowa za-
chowuje swój dziewiczy charakter.
To także sprawia, że te wiejskie tereny 
są łakomymi kąskami deweloperskimi. 
Atrakcyjne sąsiedztwo, sielski klimat 
i wrażenie „końca świata” przyciąga spra-
gnionych spokoju. Coraz bardziej wpły-
wowi na obrzeżach miast deweloperzy, 
chcą to przekuć w zarobek. W Baranowie 
już to się udało, teraz trwa walka, by to 
samo nie spotkało Krajkowa.
W dramatycznej batalii, którą mieszkańcy 
przypłacają nękaniem, mogłaby ich wspo-
móc Gmina. Mosina jednak nie chce przy-
jąć jednoznacznego stanowiska w  spra-
wie Krajkowa. I od wielu lat już kluczy.

Gmina w  2014 roku zaczęła opracowy-
wać plan określający losy południowo-
-zachodnich terenów Krajkowa. Robiła 
to na podstawie jeszcze aktualnego stu-
dium z  2010 roku, które w  tym miejscu 
przewiduje zabudowę. Przez to pierw-
szy plan skazywał Krajkowo na zabe-
tonowanie. Na niespełna 6 hektarach 
zaplanowano 156 przyłączy wodno-ka-
nalizacyjnych. Miała powstać też sieć 
dróg pomiędzy małymi działkami. Gmina 
szacowała wtedy, że do Krajkowa, gdzie 
mieszka 160 osób, wprowadzi się 580 no-
wych mieszkańców.
Mosina procedując taki plan działała 
w  sprzeczności z  Rozporządzeniem Dy-
rektora Regionalnego Zarządu Gospo-

darki Wodnej. W  dokumencie z  2012 
roku RZGW jednoznacznie zakazało 
zmiany gruntów leśnych na cele niele-
śne i  rolnych na cele nierolnicze. A  wła-
śnie to chciała zrobić Gmina, procedując 
plan, który ziemię rolniczą zmieniał na 
budowlaną. Mosina wniosła skargę na 
Rozporządzenie do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. Sprawę jednak prze-
grała i  powinna studium dopasować do 
obowiązującego prawa.
Zabetonujmy „Nasze Krajkowo”
Biorąc pod uwagę przepisy i  protesty 
mieszkańców, Gmina w  2017 roku za-
proponowała nowy plan. Drugi projekt 
wykluczał zabudowę Krajkowa. Obrońcy 
Krajkowa podziękowali wtedy burmi-
strzowi. To nie spodobało się jednak części 
właścicieli działek, których plan dotyczył.
Burmistrz Przemysław Mieloch i  radni 
miejscy spotkali się wtedy z  pogróżka-
mi ze strony lobbujących za zabudową 
Krajkowa. Prokuratura miała zapukać do 
drzwi każdego, kto poprze plan wyklucza-
jący zabudowę. Presja ze strony walczą-
cych o zabudowę w Krajkowie była silna.
Zwolenników zabudowania wsi od po-
czątku reprezentuje puszczykowski 
agent nieruchomości Waldemar Łój. 
Człowiek, który dla wielu stał się twa-
rzą zabetonowania ujęcia wody, jeszcze 
do niedawna działał w  stowarzyszeniu 
„Nasze Puszczykowo”. Członek stowarzy-
szenia, które w Puszczykowie chce dbać 
o środowisko naturalne, w Krajkowie usil-

Pod czyimi naciskami Gmina Mosina ignoruje prawo? 
Niebezpieczna gra wodą dla miliona ludzi

od 2016 roku trwa batalia o ujęcie wody w Krajkowie. Ścierają się dwie wizje: deweloperska i pro-
-środowiskowa. W wyniku tego starcia, obrońców ujęcia spotykają szykany. Mogłoby to zmienić 
jasne stanowisko Gminy. Jej działania są jednak niejasne i kolidują z prawem.

Pierwsze wyłożenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-zachodnich terenów Krajkowa 
zakładało małe działki z siecią dróg. Sporne tereny obejmują działki od 4MN-12MN]

Drugie wyłożenie planu zakładało pozostawienie gruntów jako rolne. Na mapie zaznaczone jako 9R.
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nie lobbuje za zabetonowaniem ujęcia 
wody. Teraz członkostwo Waldemara Łoja 
w stowarzyszeniu jest zawieszone.
Gmina zaklina rzeczywistość
Gmina ugięła się pod naciskami zwolen-
ników osiedla na wsi. Burmistrz Przemy-
sław Mieloch wymyślił wtedy „kompro-
mis”. Ma on postać planu, który zakłada 
zabudowę spornych terenów, jednak na 
większych działkach. W  tym przypadku 
jednak żaden kompromis nie istnieje.
W kwietniu 2019 roku w Mosinie odbyła się 
debata o Krajkowie. W obronę ujęcia zaan-
gażowało się środowisko naukowe. Profe-
sorowie hydrogeologii Jan Przybyłek i Józef 
Górski, którzy tworzyli ujęcie, jednoznacz-
nie skrytykowali plany Gminy. Wsparła ich 
także senator Jadwiga Rotnicka, z wykształ-
cenia hydrolog. Krytycznie o  jakiejkolwiek 
zabudowie w Krajkowie wypowiedziała się 
także Polska Akademia Nauk.
Opinia środowisk naukowych na temat 
osiedla w Krajkowie jest miażdżąca. To nie 
przeszkodziło Gminie dalej pracować nad 
studium, które zakładało duże działki pod 
budowę. Natomiast agent nieruchomości 
Waldemar Łój podważał wielokrotnie au-
torytet profesorów zaangażowanych od 
kilkudziesięciu lat w nadzór nad ujęciem 
w Krajkowie.
Kompromis jest także niemożliwy ze 
względu na obowiązujące Rozporządze-
nie RZGW, które zabudowę tych terenów 
wyklucza. Organ, który w  2017 zastąpił 
RZGW, czyli Wody Polskie, wypowiedział 
się jednoznacznie: Gmina musi dostoso-
wać studium do Rozporządzenia.
Burmistrz i  radni mają szansę obronić 
wodę
Jednak po naszej publikacji dotyczącej nę-
kania obrońców ujęcia wody w Krajkowie, 
w Gminie przyszedł czas na refleksje. – Po 
programie w TVP Poznań, jeszcze raz się-

gnąłem do opracowania prof. Przybyłka. 
Plany zabudowy rozproszonej być może 
będą musiały być zweryfikowane, by chro-
nić ujęcie wody. Przewiduję taką możli-
wość, że w Krajkowie zostanie wykluczona 
zabudowa – powiedział nam burmistrz po 
emisji w TVP materiału o  nękaniu miesz-
kańców Krajkowa, który powstał na skutek 
naszej publikacji na ten temat.
W  kuluarowych rozmowach pomiędzy 
radnymi mówi się o  odrzuceniu ewentu-
alnej zabudowy Krajkowa. O  stanowisko 
w tej sprawie spytaliśmy Waldemara Wiąz-
ka, Przewodniczącego Komisji Inwestycji, 
Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa.
– Profesorowie Przybyłek i  Górski jed-
noznacznie się wypowiadali, że trzeba 
dokonać pewnych zabiegów, by ujęcie 
zabezpieczyć. Jestem zdania, że te tereny 
należy chronić dla przyszłych pokoleń. 
Nie można jednak wylewać dziecka z ką-
pielą i  zakazywać jakiejkolwiek zabudo-
wy. Tam mieszkają rolnicy, którzy mają 
swoje dzieci i może też będą chcieli za ja-
kiś czas wybudować dla nich jakiś dom – 

powiedział nam Przewodniczący Wiązek.
Co jest gorsze od łamania prawa?
Przy tak niejednoznacznym stanowisku 
urzędników i radnych, pojawiają się pyta-
nia o powody takiego podejścia. W spra-
wie, która dla środowisk naukowych 
i  większości mieszkańców Krajkowa jest 
jednoznaczna, władza zmienia zdanie 
pod naciskami dążących do zabudowy.
Czy dziura w  budżecie Gminy jest na tyle 
duża, że mosińscy urzędnicy zaryzykują 
wodę dla miliona ludzi wobec możliwych zy-
sków z podatku od nieruchomości gruntów?
Czy wpływ na postępowanie władz ma 
fakt, że jednymi z  posiadaczy spornych 
terenów są osoby związane z  ważnym 
poznańskim posłem PiS?
Wreszcie, jak wytłumaczyć jawne igno-
rowanie Rozporządzenia RZGW przez 
Gminę przy 1. i  3. wyłożeniu planu? Czy 
mogą pojawić się informacje, które będą 
bardziej brzemienne w skutkach dla mo-
sińskiego magistratu niż niestosowanie 
się do przepisów prawa?
 Wojciech Pierzchalski

Trzecie wyłożenie proponowało “kompromis” w postaci dużych działek. Takie rozwiązanie skrytykowali zarówno obrońcy 
ujęcia wody, jak i środowiska naukowe.

Rezerwat Krajkowo, a dokładnie starorzecze “Tuchoń” nad Wartą
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Kronika oSP Mosina
Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Mosina, do których 
doszło od 21 czerwca do 20 lipca br. Dziękujemy OSP Mosina za 
ich udostępnienie.

15 lipca – monitoring p.poż. (Puszczykowo, ul. Żupańskiego)
10 lipca – pompowanie wody z zalanej piwnicy (Mosina, ul. Słoneczna)
                  – pożar piwnicy (Mosina, ul. Czereśniowa)

5 lipca – monitoring Tesco (Mosina, ul. Konopnickiej)
            – poszukiwanie osoby w jeziorze Mikorzyn (gm. Ślesin, pow. Konin)
4 lipca – poszukiwanie osoby w jeziorze Mikorzyn (gm. Ślesin, pow. Konin)
3 lipca – monitoring w internacie (Puszczykowo, ul. Żupańskiego)
2 lipca – pompowanie – dysp. Gminnego Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego (Mosina, ul. Gruszkowa)
30 czerwca – czyszczenie kąpieliska – dysp. GCZK (Mosina – Glinianki)
28 czerwca – zwisający konar (Mosina, ul. Wodna)

Drugą turę wyborów wygrał urzędujący 
prezydent Andrzej Duda, który uzyskał 
51,03% głosów. Tym samym opozycyjne-
mu kandydatowi Rafałowi Trzaskowskie-
mu nie udało się zastąpić Andrzeja Dudy 
w Pałacu Prezydenckim. 
W regionie zdecydowanie wygrał jednak 
Rafał Trzaskowski. W  Puszczykowie zdo-
był 69% poparcia, w Mosinie 62%. 
Są Panowie zaskoczeni wynikami wy-
borów?
Maciej Krzyżański: Nie dziwi na pewno 
frekwencja. W Puszczykowie zawsze jest 
wysoka, ludzie chętnie chodzą na wy-
bory. Te prawie 80% frekwencji było do 
przewidzenia.
Marcin Ługawiak: Ani w skali lokalnej, ani 
w skali krajowej te wyniki mnie nie zaska-
kują. Spodziewałem się takiego rezulta-
tu, chociaż było bardzo blisko zmiany na 
Krakowskim Przedmieściu. Ta jednak nie 
nastąpiła i nie zaskakuje mnie to. 
W  Puszczykowie bardzo wysoka fre-
kwencja – 78%. Co może być przyczy-
ną takiej mobilizacji puszczykowskich 
wyborców?
Maciej Krzyżański: Puszczykowo jest bar-
dzo obywatelskie: mieszkańcy dyskutują 
ze sobą o  polityce. Wywieszają banery, 
wykonują je własnoręcznie. Wiedzą, że do 
wyborów należy iść i wypełnić obywatel-
ski obowiązek. Nie dziwi mnie tak wysoka 
frekwencja i jestem z tego dumny. 
Marcin Ługawiak: Jako mieszkańcy Gmi-
ny Mosina potrafiliśmy się zmobilizować: 
zarówno wyborcy Rafała Trzaskowskiego, 
jak i Andrzeja Dudy. To bardzo pociesza-
jące. Obserwując frekwencję, możemy 
mieć nadzieję, że społeczeństwo obywa-
telskie się rozbudza. Pytanie, czy jest to 
efekt konfliktu politycznego czy poczu-
cia, że sprawy są w naszych rękach. 
W  Mosinie różnica pomiędzy kan-
dydatami była mniejsza: Rafał Trza-
skowski uzyskał 62% głosów, nato-

miast prezydent Andrzej duda 37%. 
Z  czego może wynikać ta mniejsza 
różnica niż w Puszczykowie? 
Marcin Ługawiak: Na pewno z różnic po-
między naszymi społecznościami. Opie-
rając się na wynikach ogólnopolskich, 
wiemy, że społeczność wiejska, którą 
również mamy w Mosinie, bardziej optu-
je za prezydentem Dudą. Z pewnością ta 
różnica wynika z  różnych grup społecz-
nych, które reprezentują obie gminy. 
Maciej Krzyżański: Każdy głosuje wg wła-
snego sumienia, natomiast Puszczykowo 
zawsze było demokratyczne i stawiało na 
takie wartości. W tym roku przypadała 30-
ta rocznica istnienia samorządu i w Pusz-
czykowie ten rok jest owocny w inwestycje 
samorządowe. Może te sukcesy powodu-
ją, że jest takie poparcie dla sił wspierają-
cych samorządność niż centralizm.
W kraju, w miejscowościach pomiędzy 
5 000 a  10 000 mieszkańców zdecy-
dowanie wygrywał prezydent duda. 
Puszczykowo zalicza się do tych miej-
scowości, a  jednak wygrał kandydat 
opozycyjny. Pana zdaniem dlaczego? 
Maciej Krzyżański: Każda miejscowość 
ma swoją specyfikę. Do Puszczykowa 

wprowadza się wielu mieszkańców Po-
znania, ma charakter tak naprawdę takiej 
zamiejscowej dzielnicy. Trudno zatem 
porównywać Puszczykowo do innych 
miejscowości o takiej populacji. To także 
może wynikać z  samorządu, który dużo 
inwestuje i nie ma takich problemów jak 
w innych podobnych miejscowościach. 
Mosina to miasto pomiędzy 10 000 
a 20 000 mieszkańców. W kraju w ta-
kich miejscowościach również wy-
grywał prezydent. W Mosinie wygrał 
Rafał Trzaskowski, z  czego to może 
wynikać? 
Marcin Ługawiak: Mosina i  Puszczyko-
wo nie są do końca miejscowościami 
prowincjonalnymi. Obie gminy wcho-
dzą w  skład dużej aglomeracji. Osoby 
tu mieszkające to niedawni mieszkańcy 
Poznania. W samym mieście Mosina jest 
natomiast więcej osób, które tu mieszka-
ją dłużej. Być może Mosina ma charakter 
bardziej „prowincjonalny”, w  dobrym 
tego słowa znaczeniu, niż Puszczykowo 
i przez to ta różnica także jest mniejsza.  
Do odsłuchania całości rozmowy z  rad-
nymi zapraszamy na stronę www.gazeta-
-mosina.pl

Radni komentują wyniki wyborów prezydenckich
12 lipca odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Jej wyniki na antenie Radia MPL skomento-
wali radni z Mosiny i Puszczykowa: Marcin ługawiak i Maciej Krzyżański. 

Od lewej_ Radny Mosiny-Marcin Ługawiak, radny Puszczykowa-Maciej Krzyżański
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Poniżej zamieszczamy listę interwencji OSP Puszczykowo, do których do-
szło od 21 czerwca do 20 lipca br. Dziękujemy OSP Puszczykowo za ich 
udostępnienie.

20 lipca – drzewo na drodze (Puszczykowo, ul. Słoneczna)
                  – owady błonkoskrzydłe (Puszczykowo, ul. Poznańska)
16 lipca – złamany konar (Puszczykowo, ul. Rynek)
                  – pożar trafostacji (Puszczykowo, ul. Sportowa)
15 lipca – monitoring dla obiektu LO (Puszczykowo, ul. Żupańskiego)
8 lipca – owady na placu zabaw (Puszczykowo, ul. Sportowa)

5 lipca – samochód osobowy wjechał w słup elektryczny (Wiórek, ul. Podleśna)
4 lipca – pochylone drzewo nad drogą (Puszczykowo, ul. Wczasowa)
29 czerwca – zerwana linia energetyczna (Puszczykowo, ul. Wrzosowa)
28 czerwca – rozstawianie namiotu, szpital (Puszczykowo, ul. Kraszew-
skiego)
          – gałąź na drodze (Puszczykowo, ul. Dworcowa)
          – drzewo spadło na samochód (Puszczykowo, ul. Poznańska)
              – szpital, porwanie namiotu przez wiatr (Puszczykowo, ul. Kraszewskiego)
          – pomoc ZRM (Puszczykowo, ul. Gołębia)
27 czerwca – gniazdo szerszeni (Puszczykowo, ul. Kosynierów Miłosławskich)
25 czerwca – owady przy wejściu do budynku (Puszczykowo, ul. Reymonta)
22 czerwca – zwisający konar nad drogą (Puszczykowo, DW430)

W maju pisaliśmy o sporze pomiędzy foto-
grafami a Majątkiem Rogalin. Chodzi o po-
sadzenie szpaleru prawie setki wierzb na 
rogalińskich łęgach. Artyści uważają, że na-
sadzone w ten sposób drzewa zniszczą uni-
katowy krajobraz. Władze Majątku Rogalin 
bronią się mówiąc, że wierzby są częścią łę-
gów i tak sadzone są od XIX wieku. Powstał 
pat, który miały rozwiązać rozmowy po-
między fotografami a Majątkiem Rogalin. 
Porozumienie pomiędzy fotografami a wła-
ścicielami terenów wydawało się już bli-
skie. Do stanowiska artystów przychylił się 
ostatecznie Zespół Parków Krajobrazowych 
Województwa Wielkopolskiego, który na 
początku wspierał Majątek Rogalin. Z poro-
zumienia jednak nic nie wyszło. Jak mówią 
fotografowie, nie wiedzą co może przeko-
nać zarządcę terenów do zmiany zdania 
o posadzeniu wierzb. 
Nagi protest
Wobec patowej sytuacji, jeden z fotografów 
zdecydował się na zorganizowanie nagiej 
sesji zdjęciowej na rogalińskich łęgach. 
– Sesje w  ramach których robione są akty, 
organizowane są na łęgach bardzo czę-
sto. Tym razem wzięły w  niej udział osoby 
sprzeciwiające się niszczeniu krajobrazu. To 
nasz sposób, by zwrócić uwagę na to, co się 
dzieje na rogalińskich łęgach. Posadzone 
wierzby zupełnie zmieniają ten unikatowy 
krajobraz i my się temu sprzeciwiamy. Może 
zainteresowanie tą sesją spowoduje, że pre-
zes Majątku Rogalin zwróci uwagę na to, dla 
jak wielu osób łęgi są ważne. – mówi Jacek 
Bakutis, fotograf.  
Prezes Majątku Rogalin, Mikołaj Pietraszak-
-Dmowski uważa jednak, że naga sesja jest 
nie na miejscu. – Nikt nas nie pytał o zgodę, 
by organizować takie wybryki na naszym te-
renie. To jest nie do zaakceptowania i jestem 

zbulwersowany. Dla mnie obnażanie się pu-
bliczne jest odbiegające od normy - zwykły 
ekshibicjonizm. – mówi prezes Majątku Ro-
galin, na terenie którego miała miejsce se-
sja. – Dochodzi do mnie wiele głosów ludzi, 
którzy są zaniepokojeni tą sytuacją. Tam jest 
dużo spacerujących, którzy nie wyobrażają 
sobie, że idąc na spacer spotykają nagich lu-
dzi. – dodaje Pietraszak-Dmowski.
Z tymi zarzutami nie zgadza się Jacek Ba-
kutis. – Jeżeli dla kogoś nagość jest szoku-
jąca i niesmaczna, to współczuję tej oso-
bie, gdy jest w łazience. Ludzkie ciało jest 
częścią natury. Dla mnie nie jest ono szo-
kujące, nie widzę nic złego w nagości. Być 
może w  zbiorach Fundacji Raczyńskich 
również są obrazy-akty. Czy one kogoś 
szokują? – pyta fotograf. 
Wierzby będą przesadzone?
Według fotografów prezes Mikołaj Pie-
traszak-Dmowski poprosił ich o  propo-
zycje korekty nasadzenia wierzb. Gdy je 
przedstawili, kwestia przesadzenia drzew 
miała ucichnąć. Dzisiaj artyści czują się 
oszukani. – Prezes nas oszukał. Mieliśmy 
wykonać propozycje korekty nasadzenia 
wierzb. Gdy je przedstawiliśmy, zapadła 
cisza. – mówi Jacek Bakutis. 
Inni fotografowie również czują się oszu-
kani. Mówią, że po serii rozmów z Mająt-
kiem Rogalin i Zespołem Parków Krajobra-
zowych Województwa Wielkopolskiego, 
porozumienie było blisko. Wykonali plany 
korekt, o  które poprosił Majątek. W  ra-
mach zmian wierzby miały być przesa-
dzone w  inne miejsce. Gdy przedstawili 
korekty Majątkowi, nic się nie zmieniło, 
a Mikołaj Pietraszak-Dmowski pozostał na 
swoim stanowisku. 
Prezes Majątku Rogalin ma inne zdanie. Uwa-
ża, że nie prosił fotografów o  jakiekolwiek 

wskazówki dotyczące zmian w krajobrazie. 
– Nie prosiłem o takie wskazówki, ale rze-
czywiście przesłano mi takie korekty. W ra-
mach „kompromisu”, połowa wierzb miała 
być usunięta. Przecież nie po to się sadzi 
drzewa, by je zaraz usuwać. – mówi Mikołaj 
Pietraszak-Dmowski. – Nigdy nie spotkałem 
się z protestami przeciwko sadzeniu drzew. 
Przeciwko wycinaniu-owszem, ale z czymś 
takim nie. Ponadto wśród fotografów są 
zmienne opinie: raz uważają, że wszystkie 
drzewa powinny być usunięte, by później 
stwierdzić, że można posadzić, ale dęby. 
Sami nie wiedzą czego chcą i nie będziemy 
pod ich dyktando wszystkiego zmieniać – 
tłumaczy prezes Majątku Rogalin. 
 Wojciech Pierzchalski

Kronika oSP Puszczykowo

Wszystkie zdjęcia z sesji dostępne na blogu www.fotografw-
drodze.pl_nadzy-w-obronie-krajobrazu. Fot. Jacek Bakutis

Nagi protest na rogalińskich łęgach. 
„To ekshibicjonizm” kontra „Ciało jest częścią natury” 

Trwa spór o rogalińskie łęgi. W ramach protestu przeciwko posadzeniu prawie setki drzew fotogra-
fowie postanowili zorganizować sesję. do zdjęć zapozowali nago. 
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Rozpoczęła się budowa ul. Świerkowej w Mosinie

Wypadek na przejeździe kolejowym w Szreniawie

Rejon ulicy Wodnej, w którym zlokalizo-
wany jest początkowy odcinek ul. Świer-
kowej, położony jest w  pradolinie rzeki 
Warty i  poziom wód gruntowych, przy 
deszczowych sezonach, może tu wzra-
stać nawet do 60 cm pod powierzchnią. 
Aktualnie, z  racji na panującą suszę hy-
drologiczną, poziom ten jest niespotyka-
nie niski, co ułatwi prace ziemne.
Zgodnie z zapisami umowy z wykonawcą, 
prace nad budową ul. Świerkowej mają 
być wykonane w terminie 5 miesięcy. Za-
danie budowy ul. Świerkowej w  Mosinie 
otrzymało dofinansowanie z  rządowego 
programu – „Funduszu Dróg Samorządo-
wych” w wysokości 50 % kosztów wybu-
dowania odcinka ul. Świerkowej od Szo-
sy Poznańskiej do ul. Chopina. Pozostała 
część ul. Świerkowej – od ul. Chopina do 
ul. Wodnej, zostanie wykonana w całości 
ze środków Gminy Mosina.
Koszt zadania – kwota zawarta w  umo-
wie: 1 305 081, 82 zł.
Gmina Mosina podpisała umowę z  wy-
konawcą budowy ulicy Świerkowej. Za-
danie dostało dofinansowanie z  FDS na 
wybudowanie odcinka drogi od DW 430 
do krzyżówki z ulicą Chopina. Pozostałą 
część ulicy Gmina Mosina wykona z wła-

snych środków budżetowych. Całość in-
westycji to kwota 1.305.081 zł. Budowę 
prowadzi Zakład Robót Drogowych K. 
Michałowskiej z  Rogalinka we współ-
pracy z Lider A. Szypura z Lubonia. Czas 
na wykonanie zadania to 5 miesięcy. Po-
wstanie odwodnienie całej ulicy, poło-

żona zostanie na całości kostka pozbru-
kowa. - poinformowała radna Jolanta 
Szymczak
źródło: Jolanta Szymczak radna gminy 
Mosina, Urząd Miejski w Mosinie; 
tekst: J. Nowaczyk

16 lipca na przejeździe kolejowym w Szreniawie (gmina Ko-
morniki) doszło do zderzenia samochodu osobowego z szy-
nobusem relacji Poznań – Wolsztyn.
Jak przekazał portal raportkolejowy.pl, 33-latka, która o wła-
snych siłach wyszła z  pojazdu, miała powiedzieć policjan-
tom, że maszynista przed przejazdem zwolnił i  dał sygnał 
dźwiękowy. Jak podkreśliła, myślała, że ten ją przepuszcza.
– O  godzinie 10:10 otrzymaliśmy zgłoszenie o  zderzeniu 
szynobusa z samochodem osobowym w Szreniawie przy ul. 
Nowej. W  zdarzeniu ranna została jedna osoba. – poinfor-
mowali strażacy z OSP Plewiska.
Na szczęście nikomu nic poważnego się nie stało. Szynobus 
w wyniku zdarzenia został tylko lekko poobcierany. Gorzej 
wyglądał natomiast pojazd, którym kierowała poszkodowa-
na w wypadku kobieta.
Do zdarzenia zadysponowano trzy zastępy ze Szkoły Aspi-
rantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. Na miejscu 
brały również udział zastępy z JRG 9 Mosina, OSP Plewiska, 
Policja, ZRM, oraz Służby Kolei. 
Pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności i nie-
wjeżdżaniu na przejazd, gdy nie opuścił go poprzedza-
jący samochód. Pociągi nie ustępują pierwszeństwa na 
przejazdach. (red)

Rozpoczęła się budowa ul. Świerkowej w Mosinie, która zostanie utwardzona kostką pozbrukową. 
obecnie budowana jest kanalizacja deszczowa. Utrzymujący się teraz niski poziom wód gruntowych 
wpłynie korzystnie na tempo budowy. – informuje Urząd Miejski w Mosinie.

Pojazd po zderzeniu z szynobusem fot. OSP Plewiska
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Zalegające odpady gabarytowe w Mosinie.  
Co z odbiorem?

- Co z  odpadami wielkogabarytowymi, 
które w całej Mosinie leżą od poniedziałku 
(był wtedy termin ich odbierania)? Można 
je już wywieźć do lasu (lub w  wersji dla 
porządniejszych - zabrać z  powrotem do 
domu), czy na coś jeszcze czekamy? - py-
tają mieszkańcy Mosiny.
Do nietypowej sytuacji doszło też na 
ulicy Krasickiego w  Mosinie. Od kilku 
tygodni jest to "temat nr 1" w tej części 
miasta. - Trumna leży przy chodniku od 
dłuższego czasu. Wystawiona zapewne 
jako odpad gabarytowy, do tej pory nie 
zabrany. Wywołuje strach u dzieci - napi-
sała Czytelniczka.
odpowiedź urzędu
- Odpady wielkogabarytowe są odbiera-
ne cały czas sukcesywnie. Terminy podane 
w  harmonogramie ich zbiórki wyznaczają 
początek odbioru odpadów w  poszczegól-
nych rejonach (datę wystawienia odpadów 
przez mieszkańców rejonu), który odbywa 
się w ciągu tygodnia i na pewno do końca 
tygodnia cały rejon będzie miał je odebra-
ne. Przebieg odbioru odpadów wielkoga-
barytowych – czas jego trwania –  zależy od 
ilości wystawionych odpadów. Wykonawca 
usługi, Przedsiębiorstwo Usług Komunal-
nych sp. z  o.o. w  Mosinie, nie jest w  stanie 
przewidzieć w  jakiej ilości każdorazowo 
mieszkańcy wystawią odpady wielkoga-
barytowe do odbioru. Ilość ta jest zmienna, 
stąd przyjęty, tygodniowy czasokres na ich 

odbiór w każdym rejonie. Ponadto na czas 
odbioru wpływa także oczekiwanie na 
przekazanie zebranych odpadów w  miej-
scu ich przetwarzania. Obecnie ze względu 
na tworzące się dłuższe kolejki, niejedno-
krotnie przekazanie zebranych odpadów 
zajmuje blisko 4 godziny - odpowiadają 
urzędnicy z  Referatu Ochrony Środowi-
ska, Rolnictwa i  Leśnictwa Urzędu Miej-
skiego w Mosinie. (jb)

Wygląda na to, że wyższa cena za odbiór odpadów niekoniecznie idzie w parze z wyższą jakością 
usług. Mieszkańcy przekazują nam informację o zalegających odpadach gabarytowych na ulicach Mo-
siny. Zapytaliśmy Urząd o to, skąd wynika taka sytuacja. Za odbiór odpowiedzialny jest Zakład Usług 
Komunalnych w Mosinie. Jak informują urzędnicy, wykonawca na odbiór gabarytów ma tydzień.

kolor

GEODETA
602 683 177

Trumna zalegająca od dłuższego czasu na ulicy Krasickiego w Mosinie fot. Czytelniczka GMP

Pojazd po zderzeniu z szynobusem fot. OSP Plewiska
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kolor

KONTAKT:
Tomasz Kaczmarek / +48 790 819 888

Zapraszamy do 
korzystania z oferty 

wypożyczalni 
kajaków kajaki2.pl. 

Organizujemy 
spływy kajakowe 

w okolicach Mosiny 
rzeką Wartą 
i Kanałem 
Mosińskim

(J
00

7)
(J
00

8)

Gwarantowana jakość - 26 lat współpracy z Katowickim Holdingiem Węglowym - 
obecnie Polską Grupą Górniczą

Przyjmujemy zamówienia telefonicznie - zapewniamy transport

Skład Opału

"RAMPA"
W. Wereszczyński

stacja PKP Puszczykówko - ładownia

poleca węgiel z Polskich kopalń :
kostka, orzech, miał i Ekogroszek

oraz sezonowane drewno kominkowe

Kontakt:  61 633 61 04, 606 767 414 , 61 813 33 41
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Szwedzkie karmy dla psów i kotów
z dostawą do domu

Zamów bezpłatną próbkę i katalog produktów

573 091 475

WWW.GARNITURYSTEPNIAK .PLWWW.GARNITURYSTEPNIAK .PL

PRODUCENT,

MOŻLIWOŚĆ SZ YCIA
Z DOPASOWANIEM,

RÓWNIEŻ
GARNITURY KOMUNIJNE

Łęczyca, ul. Poznańska 20
tel. 888 107 307, 606 509 565

Poznań, ul. Górna Wilda 83
 tel. 608 449 656

Łęczyca, ul. Poznańska 20
tel. 888 107 307, 606 509 565

Poznań, ul. Górna Wilda 83
 tel. 608 449 656

MEBLE

Luboń ul. Kręta 1B 
tel. 61 810 57 34

www.meble-komfort.pl
biuro@meble-komfort.pl

Polub nas na Facebooku
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kolor
kolor

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

PRZEWÓZ OSÓB

tel. 575-100 –991 e-mail: biuro@wirbus.plwww.wirbus.pl

(P
01

1)

Firma
instalacyjna

JESSA
Instalacje C.O.

WOD-KAN, GAZ

tel. 727 943 038
tel. 501 443 005

(P
04

3)

Kancelaria prowadzi cykl
BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH

po uprzednim umówieniu wizyty

Oddział Stęszew
ul. Rynek 2

62-060 Stęszew
tel. 695 609 449

e-mail: kosewski@bksc.pl

Oddział Mosina
ul. Poznańska 2
62-050 Mosina
tel. 602 468 329

e-mail: bartkowiak@bksc.pl

Kancelaria Luboń
ul. Sobieskiego 85

62-030 Luboń
tel. 695 609 449

e-mail: kosewski@bksc.pl

Oddział Śrem
ul. Poznańska 9

63-100 Śrem
 tel. 695 609 449

e-mail: kosewski@bksc.pl

www.bksc.pl (P
02

3)

www.rafik.fun

LIGA PIŁKARSKA 
PÓŁKOLONIE I OBOZY 
EDUKACJA 
INTEGRACJA 
TRENINGI INDYWIDUALNE 

Projektujemy i szyjemy:
dekoracje okienne

(firany, zasłony, panele, rolety)
obrusy, bieżniki na wymiar

Możliwy pomiar
i doradztwo u klienta 

TEL. 502 95 73 73
UL. ŻABIKOWSKA 66, LUBOŃ 

(C.H. PAJO, I PIĘTRO)

ALKOHOL
PAPIEROSY
TYTONIE
CYGARA

E-PAPIEROSY 
pREMIXY

BAZY
LIQUIDY

BONGO
SHISHA
FAJKI

AKCESORIA
Czynne przez 7 dni w tygodniu
(pn.–czw. 10.00–21.00, pt.–sob. 10.00–22.00, niedz. 9.00–22.00)

ul. Poznańska 10, Mosina

(P
04

1)
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Fundusz Inwestycji Samorządowych to pomoc rządu dla gmin 
i  powiatów w  związku z  pandemią Covid-19. W  ramach finan-
sowania, pomiędzy gminy rozdzielono 5 miliardów złotych. Po-
wiat poznański ma dostać 20 milionów złotych, a gmina Mosina 
6 226 864 zł.
Pandemia była dla gminy ciosem
– Mamy nadzieję, że te pieniądze przekazane Mosinie pozwolą 
gminie zrealizować nie tylko inwestycje drogowe, ale też te zwią-
zane z  infrastrukturą edukacyjną. – mówiła w  urzędzie gminy 
wicepremier Jadwiga Emiliewicz – Mosina jest jedną z tych gmin 
w powiecie poznańskim, która uzyskuje, w przeliczeniu na miesz-
kańca, najwięcej – podkreślała premier.
Burmistrz Przemysław Mieloch zaznaczył, że pieniądze otrzymane 
w ramach FIS podreperują fatalną sytuację budżetową gminy. – 
Kwiecień finansowo dla gminy był tragiczny, gdyby ta tendencja 
się utrzymała, dochody Mosiny byłyby mniejsze o około 15 milio-
nów złotych. – mówił burmistrz. – Dlatego bardzo cieszymy się, że 
dostaniemy pomoc od rządu na inwestycje, które usprawnią ruch 
w mieście – dodał Przemysław Mieloch.
Pieniądze na pewno trafią do Mosiny?
Nad ustawą o Funduszu Inwestycji Samorządowych nadal pra-
cuje parlament. Obecnie proceduje nad nią senat. Stąd wątpli-
wości związane z  obietnicami bez podstaw prawnych. Na ten 
moment zapowiedzi pomocy dla samorządów są promesą daną 
przez rząd. Wicepremier Emilewicz zapewniała jednak, że środki 
do Mosiny trafią.
– Często przekazujemy projekty ustaw zanim one staną się rze-
czywistością prawną. O  tych środkach rozmawialiśmy od wielu 
tygodni. Mówimy o tych pieniądzach już dzisiaj, żeby samorządy 
były gotowe, by ruszyć z bloków startowych, kiedy ustawa zosta-
nie podpisana przez prezydenta. Po to, abyśmy nie stracili tego 
sezonu budowlanego – mówiła Jadwiga Emilewicz. – Nawet jeśli 
w senacie pojawiłyby się wątpliwości co do Funduszu, choć o ta-
kich nie słyszałam, środki na realizację tej promesy mamy zabez-
pieczone – zapowiedziała wicepremier.
Co z  drogami w Mosinie?
Przemysław Mieloch podziękował rządowi za pieniądze otrzyma-
ne w  ramach Funduszu Dróg Samorządowych. – Cieszymy się, 
że otrzymaliśmy wsparcie na budowę dróg gminnych, np. ulicę 
Brzechwy, której modernizacja pozwoli nie wjeżdżać tysiącom 
mieszkańców do centrum. – mówił burmistrz i zapowiedział, że 
otrzymane środki nie pójdą tylko na drogi. – Z tych 6 milionów 
sfinansujemy nie tylko budowę dróg, ale także inwestycje oświa-
towe – zapowiedział Przemysław Mieloch.
Zapytaliśmy burmistrza, co z 200-metrową ulicą Łazienną, o któ-
rej dofinansowanie starała się gmina również w ramach Fundu-
szu Dróg Samorządowych. – Ulica Łazienna jest ważna dla miasta 
i będziemy starali się ją sfinansować. Gmina jednak dostała po-
zwolenie na budowę ulicy Lema, która jest przedłużeniem ulicy 
Brzechwy. Będziemy starali się o dofinansowanie ich budowy, jeśli 
się uda, będziemy tam mieli piękny “bypass”, odciąży inne drogi – 
zapowiedział burmistrz.
Po konferencji z mosińskim urzędzie, na rynku odbyło się prze-
kazanie gminie symbolicznego bonu. Później wicepremier Emile-
wicz na krótko odwiedziła Puszczykowo.
 Wojciech Pierzchalski

Wicepremier Emilewicz: Mosina będzie jednym z większych 
beneficjentów rządowego programu

W piątek, 3 lipca, wicepremier Jadwiga Emilewicz odwiedziła Mosinę. To z okazji przekazania gminie pie-
niędzy w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych. Mosina ma dostać ponad 6 milionów złotych.

W konferencji prasowej w Urzędzie Gminy wzięli udział burmistrz Przemysław Mieloch, 
wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz i podsekretarz stanu w ministerstwie 
rozwoju Robert Krzysztof Nowicki

Po konferencji w Mosinie, Jadwiga Emilewicz odwiedziła lodziarnię w Puszczykowie.

Burmistrz Przemysław Mieloch w rozmowach z wicepremier Jadwigą Emilewicz wyraził 
nadzieję na sfinansowanie z Funduszu nie tylko budowy dróg, ale także inwestycji 
oświatowych, w tym budowy sali gimnastycznej.
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W sobotę, 11 lipca, Wolontariat WPN przeprowadził kolejną akcję 
sprzątania Wielkopolskiego Parku Narodowego, tym razem jego 
obrzeży w rejonie Krosinka. – Ogółem zebraliśmy około 50 worków 
śmieci i trochę złomu. W większości zawartość worków stanowią bu-
telki szklane i stłuczka. Znaczna ich część świadczyła o tym, że od-
pady przeleżały w tym miejscu wiele lat – relacjonuje Piotr Rubisz, 
koordynator akcji.
W ramach planowej współpracy Gminy Mosina z Wolontariatem 
WPN, zebrane przez wolontariuszy śmieci z sobotniej akcji, zosta-
ły odebrane przez Zakład Usług Komunalnych w Mosinie. Po ich 
zważeniu okazało się, że niekorzystnych dla środowiska natural-
nego lasu, porzuconych odpadów, było ok. 250 kg! Niestety, nie 
są to wszystkie zalegające tam śmieci.
Zdaniem Piotra Rubisza sytuacja pod względem stopnia zaśmie-
cenia tego terenu jest dramatyczna. Według jego oceny zebrane 
śmieci to 1/4 tego, co jeszcze leży w pasie od ul. Grzybowej do 
Stęszewskiej w Krosinku.
– Cała strefa graniczna Parku Narodowego wymaga intensywnych 
działań porządkowych – tłumaczy P. Rubisz. – Bez wątpienia istnie-
je potrzeba zaangażowania w te działania gmin, ich mieszkańców, 
Wolontariatu WPN i pracowników Parku. Bez tego nie rozwiążemy 
problemu przez kolejne lata. Z ogromną radością i nadzieją rozpo-
częliśmy współpracę z Gminą Mosina. W najbliższym czasie wystą-
pimy do Urzędu Miejskiego w Mosinie z propozycją zorganizowania 
wspólnej akcji. Poprzedzimy ją kampanią informacyjną skierowaną 
do społeczeństwa Gminy, placówek oświatowych i turystów odwie-
dzających Park Narodowy. Duże nadzieje na przyszłość pokładamy 
także w planowanych na przyszły rok szkolny, działaniach edukacyj-
nych i bezpośredniej współpracy ze szkołami z terenu gminy Mosina 
– dodaje koordynator akcji Wolontariatu WPN.
Już teraz zachęcamy mieszkańców do udziału w  planowanych 
wspólnych przedsięwzięciach dla dobra naszego środowiska na-
turalnego.
 Joanna Nowaczyk, www.mosina.pl

Zebrali 250 kg śmieci

Fot. z akcji – Wolontariat WPN,

Mosiński ośrodek Kultury
W dniu 22 lipca br. grupa seniorów oraz mieszkańców Gminy 
Mosina uczestniczyła w plenerze fotograficznym, zorganizo-
wanym w ramach zajęć fotograficzno – komputerowych pro-
wadzonych przez MOK. Dwunastu śmiałków, przy zachowaniu 
bezpiecznej odległości,   wybrało się na kilkugodzinny spacer 
po przepięknych terenach Wielkopolskiego Parku Narodowego. 
Bezpośredni kontakt z przyrodą zaowocował wieloma ciekawy-
mi ujęciami, które prezentujemy poniżej. W dniu 29 lipca o godz. 
14 na parkingu przy Muzeum Narodowym Rolnictwa i Przemy-
słu Rolno – Spożywczego w Szreniawie odbyło się kolejne tego 
typu spotkanie. 
W najbliższym czasie planowane są następujące wydarzenia:
6 sierpnia, godz. 21.30 
Kino Plenerowe „Dziewczyna we mgle”. Dziedziniec SP nr 1 w Mo-
sinie, ul. Szkolna 1.
15 sierpnia, Mosina
Samorząd Gminy Mosina oraz MOK zapraszają na wystawę pt. 
„50 lat działalności Ośrodka Kultury w Mosinie”.
– godz. 11.00 – 17.00, Park Miejski, ul. Krotowskiego
– godz. 18.00 – 23.00 dziedziniec SP nr 1, ul. Szkolna 1
Koncerty w tym dniu od godz. 18 na dziedzińcu SP nr 1 
– prezentacje artystów działających przy MOK 

– Tomasz Budzyński akustycznie
– Grzegorz Kupczyk „Śpiewa Turbo” – koncert akustyczny 
29 sierpnia, godz. 19
Plenerowy projekt RAP z udziałem donGURALesko. Dziedziniec 
SP nr 1 w Mosinie, ul. Szkolna 1
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W dniu 2 lipca br. o godzinie 19 w siedzibie OSP w Puszczyko-
wie odbyła się uroczystość przekazania ciężkiego samochodu 
ratowniczo – gaśniczego GCBA MAN LE 18.280 5/32. Cieszy to 
tym bardziej, że mimo iż PSP regularnie wydaje samochody do 
jednostek OSP, to ich liczba nadal jest stosunkowo niewielka. 
Jest to zatem, po wieloletnich staraniach, wielkie wyróżnienie 
dla naszej jednostki OSP. Zauważono i  doceniono jej zaanga-
żowanie oraz ciągły udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych, 
a przekazanie auta z pewnością będzie miało wpływ na zwięk-
szenie bezpieczeństwa w regionie.
Wydarzenie rozpoczęło się złożeniem meldunku przez dowód-
cę uroczystości Naczelnika OSP Puszczykowo dh Elizę Bałazy 
na ręce Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP 
w Poznaniu bryg. Dariusza Matczaka, który jednocześnie zapo-
czątkował wystąpienia zebranych gości. Prezes Zarządu OSP 
w Puszczykowie dh Gniewko Niedbała przywitał zebranych oraz 
wyraził podziękowania dla osób i  instytucji, które przyczyniły 
się do pozyskania samochodu. Uroczystego przekazanie auta 
i wręczenia dowodu rejestracyjnego w jego ręce dokonali: Wiel-
kopolski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Dariusz Matczak, 
Komendant Miejski PSP w  Poznaniu bryg. Jacek Michalak oraz 
Poseł na Sejm RP Bartłomiej Wróblewski. W apelu udział wzięli 
również: Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Po-
znaniu dh Wacław Zajączkowski, Przewodniczący Rady Miasta 
Puszczykowa Tomasz Potocki, Zastępca Przewodniczącego Rady 
Miasta Puszczykowa Filip Ryglewicz, Dowódca Jednostki Ratow-
niczo – Gaśniczej nr 9 st. kpt. Paweł Zieliński, przedstawiciele za-
przyjaźnionych służb i instytucji, druhowie strażacy z OSP Pecna 
i OSP Poznań – Głuszyna oraz rodziny i sympatycy pożarnictwa. 
W  trakcie uroczystości zastęp OSP Puszczykowo dokonał sym-
bolicznego wyprowadzenia samochodu, a prowadzący uroczy-
stość Zastępca Naczelnika dh Jakub Haściło przedstawił jego 
charakterystykę. Apel zakończono złożeniem meldunku przez 
dowódcę uroczystości na ręce Wielkopolskiego Komendanta 
Wojewódzkiego PSP w Poznaniu. Po części oficjalnej zaproszono 
wszystkich uczestników na poczęstunek. Zebrani goście mieli 
również możliwość, aby dokładnie obejrzeć auto. 
Ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy marki Man został prze-
kazany przez Komendę Miejską PSP w Poznaniu. Wcześniej słu-
żył w kilku jednostkach ratowniczo – gaśniczych, między innymi 
w JRG3. Jest to pierwszy tego typu samochód w OSP Puszczy-
kowo (dodatkowo na wyposażeniu jednostka posiada lekki 
samochód ratowniczo – gaśniczy oraz samochód operacyjny). 
Do kierowania nim uprawnionych jest w jednostce 8 osób, ma-
jących prawo jazdy kat. C oraz odpowiednie uprawnienia do 
kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Przekazane auto 
zostało doposażone m.in. w sprzęt do ratownictwa technicz-
nego, rozszerzony zestaw PSP R1, armaturę wodno – pianową. 
Samochód, którego rok produkcji to 2006, posiada napęd 2 x 4, 
zbiornik na wodę 5000 l, zbiornik na środek pianotwórczy 500 l 
i autopompę o wydajności 3200l/m. 
Puszczykowscy strażacy chcieliby szczególnie podziękować 
osobom i instytucjom, dzięki którym było możliwe pozyskanie 
ciężkiego samochodu gaśniczego: Wielkopolskiej Komendzie 
Wojewódzkiej PSP w Poznaniu, Komendzie Miejskiej PSP w Po-
znaniu, Posłowi na Sejm RP Bartłomiejowi Wróblewskiemu oraz 
pozostałym podmiotom za wsparcie organizacyjne i medialne. 
My ze swojej strony życzymy im „tylu samo powrotów, co wyjaz-
dów” i tego, aby ten specjalistyczny wóz służył im dzielnie jesz-
cze przez wiele lat. (PK)

Jest co świętować 

Oficjalne przekazanie dokumentów na ręce Prezesa OSP Puszczykowo 

Strażacy z OSP Puszczykowo 

Przywitanie gości przez Prezesa OSP Puszczykowo dh Gniewka Niedbałę

Symboliczne wyprowadzenie samochodu do podziału bojowego
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Surowcem leczniczym nie są jednak ziarna ani liście, lecz znamię 
kukurydzy. Ale co to takiego właściwie? Otóż znamię kukurydzy 
to „nitki” wyrastające ze szczytów kolb. Wielu z nas lubi podczas 
spaceru zerwać młodą kolbę kukurydzy, obrać ją z  liści i  nitek, 
a następnie schrupać smaczną, młodą i kruchą kolbkę. Oczywiście 
każdy z nas wyrzuca wspomniane nitki, podczas gdy one stano-
wią źródło zdrowia. Aby uzyskać dobry surowiec leczniczy należy 
zbierać znamiona młode, jeszcze zielonkawe, jeszcze przed za-
sychaniem. Nitki odrywamy delikatnie od kolby, tak aby ich nie 
zgniatać, a następnie suszymy rozłożone cieniutką warstwą.
Kukurydziane „włosy” zawierają saponiny, flawonoidy, olejek 
eteryczny, cukry redukujące, garbniki, alantoinę, fitosterole, go-
rycze, alkaloidy, witaminę K3 oraz sole mineralne.
Znamiona kukurydzy działają przeciwzapalnie, moczopędnie, 
rozkurczająco, ułatwiają oczyszczanie organizmu ze szczawia-
nów, moczanów i fosforanów. Oprócz tego poprawiają krzepli-
wość krwi, obniżają poziom cukru we krwi i obniżają ciśnienie 
krwi. Znamiona stosujemy w  obrzękach spowodowanych nie-
wydolnością krążenia i nerek, w stanach zapalnych układu mo-
czowego, w chorobach nerek i dróg moczowych, czyli zapaleniu 
pęcherza moczowego i miedniczek nerkowych, a także w kami-
cy nerkowej, skazie moczanowej, chorobie reumatycznej i wcze-
snych stadiach cukrzycy. Ponadto znamiona kukurydzy zmniej-
szają ryzyko chorób serca i podobno działają jako afrodyzjak.
Poniżej proponuję Państwu dwa przepisy na lecznicze wykorzy-
stanie kukurydzianych nitek.
Napar ze znamion kukurydzy
Zalewamy łyżkę suszonych znamion szklanką wrzątku, odsta-
wiamy pod przykryciem na 15 minut, następnie przecedzamy 
i pijemy 3 razy dziennie w przypadku zapalenia pęcherza mo-
czowego, cewki moczowej oraz gruczołu krokowego. Napar ma 
działanie moczopędne i przeciwzapalne. 
odwar ze znamion kukurydzy
Zalewamy dwie łyżki suszonych znamion dwoma szklankami 
wody, gotujemy doprowadzając do wrzenia, następnie gotuje-
my na małym ogniu pod przykryciem przez 5 minut i odstawia-

my do naciągnięcia na 15 minut. Przecedzamy i pijemy po pół 
szklanki 2-3 razy dziennie. Odwar działa żółciopędnie i moczo-
pędnie, ma korzystny wpływ na wątrobę, drogi żółciowe i mo-
czowe, a także leczy stany stany zapalne dróg moczowych i po-
dobno zwiększa popęd płciowy.
Jeśli macie Państwo w  okolicy pole kukurydziane i  możliwość 
zebrania kukurydzianych włosów, to właśnie teraz jest na to do-
bry czas. Pamiętajmy jednak, że pole do kogoś należy i warto za-
pytać właściciela o zgodę na zbiór kilku kolb młodej kukurydzy. 
Nie dewastujmy czyjejś własności.
Na koniec polecam również spożywanie oleju kukurydzianego 
oraz ziaren kukurydzy. Olej kukurydziany obniża poziom chole-
sterolu we krwi i zapobiega miażdżycy. Natomiast ziarno kuku-
rydzy jest źródłem skrobi, białka węglowodanów, witamin B. C, 
D, E i K oraz żelaza, niklu, miedzi, fosforu i karotenoidów.
 Pozdrawiam Państwa słonecznie
 Willma

Mieszkańcy ulicy Żeromskiego w  Mosi-
nie mają dość uciążliwych tirów, hałasu 
i  kurzu. W  związku z  zamknięciem ulicy 
Sowinieckiej ruch kołowy w  stronę Kraj-
kowa przekierowany został na tą dotąd 
spokojną, lecz nieutwardzoną drogę. Na 
domiar złego, jak zauważyła Czytelniczka 
w  swoim liście skierowanym do redakcji 
“nikt nie pomyślał o postawieniu znaków 
ograniczających prędkość“.
Do redakcji napisała mieszkanka ulicy Że-
romskiego w Mosinie:
– Jestem mieszkanką ulicy Żeromskiego, 
gdzie obecnie przekierowany jest cały 
ruch transportu do Sowińca, Krajkowa itd.  
Żeromskiego jest drogą nieutwardzoną 
z licznymi dziurami, pagórkami itd. Przekie-
rowując cały ruch nikt nie pomyślał o posta-

wieniu znaków ograniczających prędkość, 
jak to jest na osiedlach, do 20km/h. Po tele-
fonie do straży miejskiej przekierowano nas 
do Urzędu miejskiego. Tam natomiast pan 
urzędnik poinformował nas (mieszkańców 
ul. Żeromskiego), że są liczne zgłoszenia 
i  zostaną postawione znaki ograniczenia 
prędkości. – pisze mieszkanka
– Niestety pragnę zauważyć, że ul. Żerom-
skiego stała się Mosińską S-ką, po której 
urządzane są wyścigi aut osobowych, ti-
rów, transportu koni i  traktorów. Nikt, za-
nim postanowiono przekierować ruch na 
w/w ulicę nie pomyślał o tym, żeby chociaż 
w miarę wyrównać tę ulicę. Wszystkich nie-
dowiarków zapraszamy jako mieszkańcy ul. 
Żeromskiego, żeby zobaczyli kurz, usłysze-
li hałas tira lub traktora po tych dziurach. 

W niektórych momentach, gdy ludzie wra-
cają z  pracy strach wyjść na ulicę, czy nie 
zostanie się potrąconym przez pędzące 
z  prędkością 50 km/h auto. – napisała do 
redakcji mocno zaniepokojona mieszkanka 
ulicy Żeromskiego w Mosinie.
Wygląda na to, że do czasu zakończenia re-
montu ulicy Sowinieckiej, mieszkańcy ulicy 
Żeromskiego będą musieli przyzwyczaić 
się do unoszących tumanów kurzu oraz 
zwiększonego ruchu samochodowego, 
a także związanego z tym zagrożenia. Miej-
my nadzieję, że przynajmniej w najbliższym 
czasie uda się postawić znaki ograniczenia 
prędkości, o których ewidentnie zapomnia-
no. Nie wspominając już o  odpowiednim 
przygotowaniu technicznym tej ulicy, która 
obecnie stała się drogą wylotową z miasta.

Znamię kukurydzy, czyli lecznicze nitki

Żeromskiego mosińską S-ką?

KąCIK ZIELARSKI

LIST do REdAKCJI

Witam Państwa w kolejnym ziołowym odcinku. Tym razem proponuję spotkanie z kukurydzą. Z pewnością to 
zaskoczenie, bo ta roślina kojarzy się raczej jako składnik sałatek czy surowiec na popcorn, a nie jako zioło. 
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Autor o swojej wystawie:
Nieodłącznym elementem każdej podróży 
jest poznawanie przez rejestrowanie. Ile na-
rzędzi rejestracji, tyle podróży. W głąb prze-
strzeni i w głąb siebie. Rzym jako cel takich 
podróży popularny był od czasów XVII wie-
ku, kiedy w ramach tzw. Grand Tour pozna-
wano zabytki świata klasycznego podczas 
romantycznej wyprawy. Dzisiejsza podróż 
do Rzymu oznacza coś zupełnie innego, nie 
tylko przez wzgląd na zjawisko turystyki 
masowej i nowe media obserwacji, ale tak-
że (a  może przede wszystkim) ze względu 
na całkowitą metamorfozę znaczenia Rzy-
mu jako takiego. Tym niemniej to co prze-
trwało (zarówno w  sferze materialnej, jak 
i  mentalnej) wciąż pozostaje pożywką dla 
poszukiwań twórczych. Obserwacje poczy-
nione przez autora w ciągu dwóch wypraw 
badawczych w  2014 i  2016 roku znalazły 
swój ślad w  postaci rejestracji graficznych, 
rysunkowych, fotograficznych i filmowych. 
W  zależności od użycia danego medium są 
to notatki ukazujące przestrzeń jako jej pa-

noramiczny widok, detal architektury czy 
rzeźby, indywidualny charakter i  lokalny 
upływ czasu. Nadrzędną wartością pozosta-
je tu obserwacja z natury, w miejscu, in situ. 
Próba obiektywnego spojrzenia korespondu-
je z  jego subiektywizacją zaistniałą wskutek 
emocji, wzruszenia, czy po prostu zmęczenia 
wywołanego wyczerpującą pracą w upale.
Wystawa jest pierwszą z  cyklu rzymskich 
prezentacji autora, poświęconą rozmaitym 
formom rejestracji miejsca. Tym razem, 
w  czarno-białej odsłonie, składają się na 
nią graficzne panoramy i rysunki odręczne, 
pozostające w  relacji obiektywizmu i  ma-
nualnej ekspresji. Prezentowane panoramy 
wchodzą w  cykl stu widoków publikowa-
nych w  książce „Peregrynacje kapitolińskie”, 
natomiast rysunki stanowiące dla nich ro-
dzaj dopełnienia pokazywane są publiczno-
ści po raz pierwszy.
Ekspozycja przyjęła formę osiową, gdzie 
obydwie strony stanowiące wielkoforma-
towe widoki Forum Romanum tworzą po 
środku wnętrza coś w  rodzaju jego graficz-
nego odpowiednika. Forum jako najbardziej 
historyczny fragment miasta — miejsce, 
z  którego wzięła początek jego kontrower-
syjna przyszłość (od dawnego cmentarzyska 
z  czasów przedrzymskich począwszy, przez 
porwanie Sabinek u jego zarania, po Campo 
Vaccino — pastwisko dla krów z okresu XVI-
-XVIII wieku) jest ukrytym pytaniem o współ-
czesne przestrzenie dialogu, nadchodzącą 
tożsamość sztuki, architektury — metodolo-
gie i motywacje dla ich powstawania.
Łamana przestrzeń uchylanych brytów 

grafiki, tworzy lokalne kulisy. Nawiązując 
do charakteryzujących Rzym sprzeczności, 
przydających urbanistyce i  architekturze 
równoczesnego monumentalizmu i  kame-
ralności, wprowadzają w  rysunek — od-
chodzącą do lamusa podstawową formę 
ekspresji. Jego młodszą odsłoną są powsta-
łe na jego bazie animacje, wnoszące do eks-
pozycji zmianę skali, znaczenia i wyrazu.
Całość stanowi zatem próbę dialogu mię-
dzy rysunkiem, grafiką i  animacją — trze-
ma przenikającymi się tu dyscyplinami, któ-
rych mieszanina łączy dawne z obecnym.
 Piotr Barłóg

Lato w bibliotece zwykle wyglądało zupełnie inaczej, było rado-
śnie, czas mijał na wspólnej zabawie podczas wakacyjnych wyda-
rzeń. W tym roku biblioteka skupiać się będzie na bezpiecznym 
wypożyczaniu książek i zachęcaniu do brania udziału w propo-
nowanych aktywnościach online. Na chwilę obecną zrezygnowa-
no z kina letniego. Zachęcamy do śledzenia profilu biblioteki na 
portalu Facebook, gdzie będą co tydzień publikowane wakacyjne 
wyzwania dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Spośród osób, które 
wezmą udział w zabawie ,zostaną rozlosowane nagrody. Dla dzie-
ci przygotowano też akcję „Pocztówka dla biblioteki”. Polega ona 
na tym, by ze swoich wakacji wysłać do biblioteki pocztówkę z 
pozdrowieniami, może być ona wykonana własnoręcznie. Kartki 

można nadsyłać na adres BM lub samemu wrzucić do skrzynki na 
listy. Nadesłane pozdrowienia będą zdobić bibliotekę. Niezmien-
nie zachęcamy również do odwiedzania biblioteki i wypożycza-
nia książek. Można przed wizytą zamówić książki telefonicznie. 
W czasie wakacji powróci także tzw. „Czerwony regał” - półka, z 
której książki można zabrać lub na niej zostawić „coś” dla innych 
czytelników (by zachować bezpieczeństwo, książki podarowane 
bibliotece przejdą kwarantannę, a pozycje z regału podawać bę-
dzie bibliotekarz). Można też wybrać tajemniczą książkę z leżaka 
przed biblioteką. Czekają tam zapakowane w gazety książki nie-
spodzianki dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Do zabrania i odpa-
kowania w domu, do czytania na łonie natury, w lesie, na łące. 

Piotr Barłóg w Galerii Sztuki w Mosinie

Biblioteka Miejska CAK - wakacyjnie

Piotr Barłóg
Ur. w 1983r. w Poznaniu, architekt wnętrz. Studia na poznańskiej ASP w latach 2002-2007. Projektuje wnę-
trza i wystawy. Na Wydziale Architektury Wnętrz i Scenografii UAP prowadzi II Pracownię Projektowania 
Wystaw. W swoich działaniach podejmuje wątki łączności między dawną a współczesną tkanką plastyczną, 
szuka relacji kontekstów i znaczeń. Interesuje się grafiką w architekturze i architekturą w grafice. 
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Zatkane studzienki i zwiększone ryzyko podtopień
Mieszkańcy przesyłają nam zdjęcia zaniedbanych i zatkanych studzienek kanalizacyjnych na terenie 
gminy Mosina. W deszczową pogodę prowadzi to do zwiększonej ilości lokalnych podtopień, jakie mia-
ły miejsce ostatnimi czasy. Czy jest w planach ich oczyszczenie? Czy istnieje jakiś harmonogram udraż-
niania studzienek, a jeśli tak, to jak często są one oczyszczane? Pytania te zadaliśmy urzędnikom.

– Chciałbym poruszyć temat mosińskich 
ulic, a  zwłaszcza stanu studzienek kana-
lizacyjnych, nawiązując do niedawnego 
tematu koszy na śmieci. Otóż nowe ulice 
Krasickiego, studzienki jakby miały z  trzy-
dzieści lat, zasypane piaskiem, śmieciami, 
całe zarośnięte zielskiem. Cała Mosina tak 
wygląda, czy urząd w  ogóle wie, że coś 
takiego istnieje?! Monity nie dają skutku. 
Wystarczy nawałnica jak na południu i po 
ulicach. Czy burmistrz w ogóle orientuje się 
co się dzieje poza budynkiem magistratu?! 
Wydaje mi się, że nie. Przesyłam zdjęcia, 
proszę gazetę o reakcję. – informuje miesz-
kaniec (personalia autora do wiadomości 
redakcji)
Temat zatkanych studzienek został poru-
szony nawet na Sesji Rady Miejskiej w Mo-
sinie. Nie wiadomo, jednak, czy uda się 
rozwiązać problem przed następną ulewą, 
których w tym roku nie brakuje.
– Gmina Mosina zleca czyszczenie studzie-
nek ściekowych zbierających wody opadowe 
z sieci kanalizacji deszczowej z mułu, liści i in-
nych zanieczyszczeń. Z uwagi na ograniczo-
ne środki finansowe, czyszczenie studni ka-
nalizacji deszczowej wraz z  przykanalikami 
odbywa się według stwierdzonych potrzeb. 
Aktualnie zostało zlecone czyszczenie stud-
ni przy części ulic na terenie miasta Mosina. 
Wszelkie zgłoszenia w zakresie potrzeb czysz-
czenia studzienek kanalizacji deszczowej 
mieszkańcy mogą zgłaszać na adres mailo-
wy: mk@mosina.pl – otrzymujemy odpo-
wiedź z  Referatu Mienia Komunalnego 
Urzędu Miejskiego w Mosinie. 
Publikujemy też najnowszą odpowiedź zastępcy burmistrza na 
interpelację Arkadiusza Cebulskiego, radnego Gminy Mosina. (jb)

Co prawda na ulicy Słonecznej w Mosinie, na której zrobiono powyższe zdjęcie nie ma 
kanalizacji do odprowadzania wód opadowych, jednak w miejscach, w których ona 
występuje i studzienki są zatkane, efekt jest ten sam.

Zatkana studzienka kanalizacyjna w gminie Mosina fot. Czytelnik GMP 
(zdjęcie nadesłane 1 lipca 2020)
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Poszli w las
W piątek, 10 lipca, we wczesnych godzinach popołudniowych, lokalni artyści po raz kolejny dokumen-
towali piękno Wielkopolskiego Parku Narodowego (WPN). Wybór padł na kąpielisko nad Jeziorem Jaro-
sławieckim, tego roku udostępnione i zorganizowane.

Idea piątkowych spotkań w WPN narodziła się z potrzeby opusz-
czenia domów, w  których „zamknęła” plastyków kwarantanna 
wywołana wirusem Covid-19. Była to już szósta ich „ucieczka” do 
lasu licząc od pierwszego tygodnia czerwca. Pomysłodawczynią 
działań jest mieszkanka Komornik, Julia Kaczmarczyk-Piotrowska 
– plastyk, pedagog i biolog, organizator wydarzeń artystycznych. 
Uczestnikami spotkania nad Jarosławcem okazali się nauczyciele 
sztuki z  Plewisk, Komornik, Mosiny, Puszczykowa i  poznańskie-
go Dębca związani z Ekologicznym Stowarzyszeniem Środowisk 
Twórczych „Ekoart”, miłośnicy ogólnopolskich plenerów malar-
skich w  rezerwacie przyrody „Czeszewski Las” (okolice Wrześni 
i Jarocina), od 2013 r. organizowanych w lipcu pod patronatem 
Lasów Państwowych. Pomysłodawczyni i organizatorka tych kil-
kudniowych spotkań artystycznych na łonie przyrody (Julia Kacz-
marczyk-Piotrowska) wybrała to miejsce z uwagi na jego szcze-
gólny urok. Za sprawą profesora Uniwersytetu Poznańskiego 
i Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu – Bogumiła Sokołowskie-
go – rezerwat w Czeszewie uchodzi za Małą Białowieżę. Efektami 
zrealizowanych tam plenerów były nie tylko prace dokumentu-
jące dziką przyrodę oraz stworzone przez plastyków instalacje 
komponowane z  darów natury. Prowadzono również warsztaty 
dla okolicznych dzieci z wykorzystaniem elementów przestrzeni, 
będące nietypowymi zajęciami z botaniki.
Co roku temat pleneru w Czeszewie jest inny. W ubiegłym, obiek-
tem zainteresowania artystów były motyle, w tym roku planowano, 
że będą nim drzewa. Z powodu pandemii ósma edycja czeszew-
skiego wydarzenia nie doszła jednak do skutku, stąd pomysł spo-
tkań w rodzimej oazie zieleni i temat prac plenerowych – dowolny.
Plener nad Jeziorem Jarosławieckim przerwało załamanie po-
gody. Powstały jedynie szkice wybranych fragmentów leśnego 
krajobrazu, wykonane z wykorzystaniem różnych technik (kredka 
akwarelowa, pastele, węgiel, farba akrylowa). Dzieła zostaną do-
kończone w domach i w pracowniach.
Nie bez znaczenia dla tych interesujących akcji artystycznych 
jest współpraca z  Ośrodkami Edukacji Leśnej, które przekazują 
uczestnikom plenerów wiedzę na temat odwiedzanych miejsc. 
Podobnie jak w przypadku ogólnopolskiego projektu, także i tym 
razem działania w WPN zostaną zwieńczone wystawą, która jed-
nak nie odbędzie się tradycyjnie w  Czeszewie, ale w  siedzibie 
naszego parku. Najlepsze prace będą także eksponowane pod-
czas Festiwalu „Bliżej Natury” (pomysłodawczyni wydarzenia ta 
sama), który w tym roku zostanie zrealizowany prawdopodobnie 
1 października. Kiedyś organizowano go w poznańskim Ogrodzie 
Botanicznym, od niedawna Festiwal gości w siedzibie Polskiego 
Związku Łowieckiego przy ul. Libelta. Ostatecznie efekty plene-
rów grupy czeszewskiej trafiają na wystawę w Ośrodku Edukacji 
Leśnej w Piwnicznej. W tym roku pewnie będzie podobnie.
Miejsca piątkowych spotkań w WPN, które potrwają do września, 
wybierają sami uczestnicy. Plenery mają charakter otwarty i towa-
rzyski. Mogą w nich brać udział również amatorzy i sympatycy gru-
py. Chętni skrzykują się na Facebooku (profil: Czeszewo) lub przez 
stronę internetową Ekoartu. Kontakt telefoniczny z organizatorką 
– 606 802675. Nie do przecenienia jest atmosfera artystycznych 
działań w lesie, której towarzyszy pełen relaks na łonie natury.
 HaBa

Kąpielisko nad Jeziorem Jarosławieckim (w tym roku strzeżone), służy nie tylko plażowiczom 
– plener artystyczny grupy czeszewskiej 10 lipca br.

Uczestnicy pleneru artystycznego na kąpielisku nad Jarosławcem 10 lipca br.

Na pierwszym planie z prawej – organizator piątkowych plenerów w WPN – Julia Kaczmar-
czyk-Piotrowska
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Kapela powstała 6 lat temu, a jej założycielem jest David Bud-
cziński. W  2014 roku ze swoim wujkiem Sylwestrem Bałdygą 
postanowili grać razem. Skład z czasem się zmieniał, obecnie 
w  zespole grają: Hubert Soliński (gitara solowa), David Bud-
cziński (gitara rytmiczna i wokal), Michał Telesiński (perkusja) 
i Łukasz Zagróbka (bas).
Wszystko zaczęło się jednak dużo, dużo wcześniej. Kiedy Da-
vid miał 5 lat, siedział na kanapie w swoim rodzinnym domu 
i  wtedy usłyszał po raz pierwszy zespół Europe z  piosenką 
,,The Final Countdown”. To był właśnie ten moment, w którym 
David zapragnął być muzykiem. Rok później wujek Davida, 
Sylwester Bałdyga zagrał jemu na gitarze piosenkę Metallici 
,,Nothing Else Matters”. David zakochał się w tych dźwiękach 
bez pamięci i tak pozostało do dzisiaj. 
- W wieku 22 lat założyłem swój wymarzony BLACKEND. To wła-
śnie ten zespół sprawia mi niesamowitą radość z tego co robię. 
Moim największym marzeniem jest, aby ludzie skandowali nasze 
piosenki. Chciałbym zarażać swoją twórczością każdego człowie-
ka i nieść zadowolenie w sercach. Marzę, żeby każdy znał BLAC-
KEND. To jest mój Europe, którym chciałem się stać mając 5 lat 
i tak też się stało. – Mówi David.
Swoją przygodę z muzyką już w dzieciństwie zaczął także Hubert. 
– Kiedy miałem 8 lat, mój tata zawołał mnie do pokoju, gdzie aku-
rat oglądał program telewizyjny o Black Sabbath i Ozzy’im Osbo-
urne. Powiedział, że to muzyka z jego czasów i teraz już nikt tak 
nie gra. Pamiętam, że akurat wtedy leciał ,,Mr. Crowley” Ozzy’ie-
go. Randy Rhoads gra tam niesamowite, długie solo. Ten moment 
tkwi mi w głowie do dziś i sprawił, że gdzieś tam po cichu marzy-
łem, by tak grać - wspomina Hubert.
Swoją pierwszą gitarę pożyczył od byłej dziewczyny swojego wuj-
ka. Ćwiczył przed telewizorem przez wiele długich godzin. Kiedy 
dopadł go pierwszy kryzys, który zbiegł się z  krytyką ze strony 
grającego już dłużej kolegi, Hubert postanowił, że się nie podda. 
Grał nawet 10 godzin dziennie i w ten sposób szybko prześcignął 
swoimi umiejętnościami krtykującego znajomego. Skruszony ko-
lega zaproponował wspólne granie w zespole Outlight. – Po nim 
było jeszcze kilka kapel, w których nie do końca się spełniałem. 
W końcu trafiłem na Davida i BLACKEND. Już od pierwszej próby 
wiedziałem, że to jest to! - Mówi Hubert. 
Łukaszowi dźwięki gitary towarzyszą już od kołyski. Gdy był mały, 
jego ojciec grał dla niego na gitarze, a  instrument był u  nich 
w domu od zawsze. Kiedy Łukasz miał 12 lat, postanowił także na-
uczyć się grać. Kupił struny do gitary, która wiele lat leżała w ką-
cie. Ojciec narysował mu na kartce pierwsze akordy do nauki. Po 
opanowaniu kilku rytmów zapragnął mieć gitarę elektryczną. 
U wujka na strychu znalazł się stary bas produkcji Defil. 
– Później pojawił się mój basowy idol - Wojtek Pilichowski, dzięki 
któremu usłyszałem możliwości gitary basowej i  zacząłem wię-
cej ćwiczyć. W pierwszej klasie szkoły średniej poznałem Huberta 
i zaczęliśmy grać w OUTLIGHT. Zespół się rozpadł, my skończyli-
śmy szkołę i każdy wyruszył w swoją stronę. Zaczął dorosłe życie. 
Jednak stara znajomość nie umarła. Kiedy z BLACKEND odszedł 
perkusista, zastąpił go Michał, który wcześniej był basistą. Zwolnił 
się etat. Hubert przypomniał sobie wtedy o mnie i wraz z Davi-
dem przyjęli mnie do zespołu. Tak narodziła się nowa przyjaźń. 
Teraz, gdy o tym myślę to ogarnia mnie duma i radość, że wraz 
z  nimi tworzę ten zespół i  jestem basistą. Od kilku lat idziemy 

wspólnie muzyczną drogą i wierzę, że razem osiągniemy sukces. 
– Opowiada Łukasz.
Wszystko, co Michał osiągnął w  muzyce, zawdzięcza promocji 
w  Tesco. Dzięki niej dostał zabawkowy keyboard. Niedługo po 
tym zakupie rodzice zapisali go do prywatnej szkoły muzycznej. 
W tym samym czasie zaintrygował go dzwonek w telefonie ojca. 
W  odpowiedzi na pytanie o  utwór dostał płytę zespołu Black 
Sabbath, a poszukiwanym kawałkiem był ,,The Wizzard”, który do 
dzisiaj wywołuje w nim ciarki. Pochłonięty muzyką lat 70' posta-
nowił spróbować czegoś nowego. – Rozpocząłem naukę w pań-
stwowej szkole muzycznej, w  klasie perkusji. Wtedy założyłem 
wraz z Adamem swój pierwszy zespół. Brakowało nam wówczas 
basisty, a od zawsze lubiłem gitary, więc spontanicznie kupiłem 
bas, który później użyczyłem Gabrielowi - naszemu basiście. 
W wolnych chwilach sam na nim grałem, ale nadal rozmyślałem 
o gitarze elektrycznej, która była ostatnim elementem mojej mu-
zycznej układanki. Późniejsze czasy stały się bardziej szalone. Po-
trafiąc całkiem nieźle grać na kilku instrumentach, zacząłem grać 
w  przeróżnych kapelach. Pewnego razu usłyszałem, że basisty 
szuka jakiś BLACKEND. Zmęczony ciągłym noszeniem bębnów, 
stwierdziłem, że bas jest idealnym instrumentem i  tak dołączy-
łem do chłopaków. Jednak moja kariera basisty skończyła się po 
pierwszym koncercie i  kiedy z  zespołu odszedł Sylwester, rola 
perkusisty przypadła mnie. Będąc jednym z  nielicznych perku-
sistów lubiących mocniejsze klimaty i chcącym zdobywać nowe 
doświadczenia, dołączyłem do kapeli Podróbka, a po dwóch la-
tach założyłem własny zespół - Motocover. Koncertując jedno-
cześnie z trzema porządnymi zespołami, stanie na deskach sce-
ny stało się dla mnie rzeczą codzienną i życiowym powołaniem 
- opowiada Michał.
Będąc na próbie BLACKEND mieliśmy okazję zobaczyć, jak funk-
cjonuje ,,od kuchni” ten niezwykle energetyczny i rozwijający się 
zespół. Jeżeli macie ochotę poznać ich muzykę, to zapraszamy do 
obejrzenia na YouTube odcinka Próby Mikrofonu z ich udziałem. 
Znajdziecie nas także na Facebook’u i Instagramie. 
 Ewa Kazimierska

Zespół BLACKENd

Wokalista zespołu BLACKEND David Budcziński

PRÓBA MIKROFONU

Zrobiło się ciepło, a codzienność powoli zaczęła wracać, może nie na właściwe, ale na dawne tory. Po 
koronawirusowej przerwie swoją działalność wznowiła także Próba Mikrofonu. Tym razem wybraliśmy 
się trochę dalej niż w okolice Poznania. odwiedziliśmy zespół BLACKENd z Gorzowa Wielkopolskiego.  
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Pożar na Czereśniowej
W  piątek, 10 lipca, w  wyniku zwarcia in-
stalacji elektrycznej doszło do pożaru na 
jednej z posesji na ulicy Czereśniowej. 
– Nasza jednostka została wezwana do 
pożaru na ulicy Czereśniowej w  Mosi-
nie. Po wejściu ratowników do pomiesz-
czeń piwnicznych okazało się, że pali 
się przedłużacz i  instalacja elektryczna. 
Po podaniu jednego prądu wody udało 
się opanować pożar we wczesnym jego 
rozwoju. Na miejscu były również: zastęp 
ze Szkoły Aspirantów z  Poznania, OSP 
Pecna, Straż miejska Mosina, Pogotowie 
Energetyczne. Na szczęście nikomu nic 
się nie stało – poinformowali strażacy 
z OSP Mosina. (red)

Kamery, które zostały zainstalowane, pozwalają na przesyłanie ob-
razu o dużej rozdzielczości w dzień i w nocy. 43-krotny optyczny 
zoom pozwala nawet na rozpoznawanie twarzy. Wszystkie mają 
także możliwość pełnego obrotu o  360 stopni. Problem w  tym, 
że jeśli nie ma osoby, która obsługuje system, kamery nie można 
obrócić w miejsce, w którym aktualnie może dochodzić do np. ak-
tów wandalizmu. Tak też było w przypadku, o którym opowiedział 
nam zaniepokojony mieszkaniec.
– Miejsca, w których zainstalowano kamery, to rejony o największym 
natężeniu ruchu samochodowego i  pieszego. Zostały wytypowane 
przy współudziale policji i Straży Miejskiej – mówiła Burmistrz Zofia 
Springer, za której kadencji gmina zakupiła monitoring miejski
Tak natomiast na jedną z interpelacji radnych, która wpłynęła do 
urzędu w 2018 roku, odpowiadał ówczesny Burmistrz, Jerzy Ryś:
– (…)  Aktualnie obsługą systemu zajmuje się dwoje pracowników cy-
wilnych Straży Miejskiej. Aby zapewnić obsadę monitoringu w syste-
mie ciągłym liczba etatów musiałaby wzrosnąć do czterech.  – mówił 
dwa lata temu Burmistrz Jerzy Ryś
Jednakże w czasie pandemii sprawa przedstawia się zgoła inaczej. 
O  działanie i  obsługę mosińskiego systemu kamer zapytaliśmy 
urząd. Wyjaśnień udzielił nam Komendant Straży Miejskiej w Mo-
sinie, Jarosław Dobicki. Okazuje się, że w tej chwili nie ma strażni-
ka, który sprawowałby nadzór nad systemem.
– Do służby na monitoringu miejskim przewidziany jest jeden strażnik 
Straży Miejskiej w Mosinie. Jest on wspierany doraźnie przez innych 
funkcjonariuszy, a  każdorazowo decyzję o  obsadzeniu monitorin-
gu podejmuje Komendant, sporządzając dyslokację służby. W  cza-
sie obowiązywania Polecenia Wojewody Wielkopolskiego z  dnia 
31.03.20r. (w  okresie od 2 kwietnia do 18 czerwca br.) strażnik na 
co dzień zajmujący się monitoringiem, pełnił służby m.in. w terenie. 
W tym czasie dokonywanie dyslokacji patroli Straży Miejskiej odby-
wało się zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych teryto-
rialnie jednostek Policji – zgodnie z poleceniem Wojewody. Pomimo 
stanu epidemii, wszystkie zapotrzebowania zgłoszone przez Policję 
na zabezpieczenie i  przekazanie nagrań z  monitoringu miejskiego 

były wykonywane na bieżąco. Straż Miejska nigdy nie udostępniała 
nagrań bezpośrednio mieszkańcom. Zapis zdarzeń prowadzony jest 
w trybie ciągłym i w dowolnej chwili można odtworzyć interesujące 
nas nagranie, w określonym przedziale czasowym. – W lipcu br., dzię-
ki pracy operatora udało się ujawnić uszkodzenie słupka drogowego 
w Mosinie przez pojazd, którego kierowca oddalił się z miejsca zda-
rzenia, oraz wybicie szyby na przystanku autobusowym w  Czapu-
rach. Ponadto przedstawiciel Straży Miejskiej bierze udział w pracach 
mających na celu przygotowanie możliwości włączenia do systemu 
monitoringu miejskiego kamer, które wkrótce mają zostać urucho-
mione przy świetlicy wiejskiej w  Wiórku – informuje Komendant 
Straży Miejskiej w Mosinie, Jarosław Dobicki.
– Aktualnie Straż Miejska została „zwolniona” z Polecenia Wojewody, 
jednak ze względu na wciąż obowiązujący stan epidemii,  w dalszym 
ciągu prowadzi działania na rzecz ograniczenia rozprzestrzeniania 
się choroby zakaźnej Covid-19, które mają charakter priorytetowy. 
Obsada etatowa monitoringu miejskiego była wielokrotnie dyskuto-
wana. Dla całodobowego funkcjonowania monitoringu, konieczne 
byłoby zwiększenie stanu osobowego Straży Miejskiej o 4 osoby, co 
wiązałoby się z koniecznością zwiększenia środków budżetowych na 
ten cel – dodaje Komendant Straży Miejskiej w Mosinie. (jb)

Monitoring miejski w cieniu epidemii koronawirusa

Kamery rozmieszczone przy wieży widokowej na Pożegowie

Pożar na ulicy Czereśniowej w Mosinie fot. OSP Mosina

do naszej redakcji zwrócił się mieszkaniec zaniepokojony faktem, iż monitoring miejski nie działa tak, jak 
powinien. Gmina Mosina wydała na system kamer kilkaset tysięcy złotych. okazuje się, że teraz, w czasie 
epidemii koronawirusa, czyli kiedy może okazać się najbardziej potrzebny, brakuje ludzi do jego obsługi. 
W tym samym czasie oddelegowano strażnika miejskiego, który pilnuje bezpieczeństwa … w urzędzie.
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Krauthoferowe wieści
4/2020

Niezaznajomiony z życiorysem Jakuba Krauthofera-Krotowskiego obserwator może 
uznać, że jego dwuczłonowe nazwisko mogło być dowodem na szlacheckie pochodzenie 
tego poznańskiego adwokata. Doskonale wiemy jednak, że wywodził się on z ubogiej ro-
dziny rzemieślniczej pochodzącej z Bawarii, która na stałe osiedliła się w Wielkopolsce. 
Nazwisko „Krotowski” przybrał on w 1848 roku na fali wydarzeń Wiosny Ludów.

Przedstawienie pełnej listy powodów zmiany nazwiska przez 
poznańskiego adwokata przekracza objętość niniejszego ar-
tykułu. Przytaczam jedynie pełne oświadczenie samego zain-
teresowanego z  dnia 31 marca 1848 roku, które zamieścił na 
łamach „Gazety Wielkiego Xsięstwa Poznańskiego” (numer 81 
z 05.IV.1848r.):

"Do prześwietnego Komitetu narodowego W[ielkiego] Ks[ięsta] 
Pozn[ańskiego] w Poznaniu.

Mój pradziad przesiedlił się, zapewne w biedzie, z Schesslitz w Ba-
warii do Polski, mój dziad i  ojciec rodzili się i  spoczywają wraz 
z  pradziadkiem na polskiej ziemi, matka moja jest z  Ochockich, 
matka dzieci moich z Kołudzkich; od dawna przeto rodziny mojej 
ojczyzną jest Polska. Jako prawy syn, składając znaki obczyzny, 
oświadczam prześwietnemu komitetowi: iż odtąd wraz z dziećmi 
moimi Bolesławem, Józefą, Mieczysławem i  Marią przybieramy 
polskie nazwisko >>Krotowski<<.

Łączę wyraz wysokiego poważania
  Jakub Krauthofer-Krotowski”

Warto w  tym miejscu odnotować, że oświadczenie to miało 
charakter typowej demonstracji. Dowodem na to był fakt, że 
męscy potomkowie Jakuba Krauthofera w  dalszych etapach 
swojego życia używali nazwiska „Krauthofer”, a nie „Krotowski”. 
Oznacza to, że po okresie Wiosny Ludów nie utożsamiali się 
z oświadczeniem swojego ojca. Innym problemem związanym 
z tym były procesy sądowe, jakie pruskie władze wytoczyły po-
znańskiemu adwokatowi za bezprawną zmianę nazwiska. Zo-
stał o to oskarżony dnia 5 czerwca 1849 roku, a sąd pierwszej 
instancji uznał jego winę. Krauthofer odwołał się od tej decyzji, 
jednak sąd drugiej instancji wyrok podtrzymał, skazując go 
pod koniec sierpnia na karę pieniężną w wysokości 50 talarów. 
Skazany wysłał jednak do sądu list protestacyjny. Ten nie trafił 
do właściwej instytucji i przez tydzień krążył między różnymi 
sądami, aż w  końcu został dostarczony właściwemu odbior-
cy. W  ten sposób minął przepisowy czas na złożenie skargi, 
w  związku z  czym wedle ówczesnego prawa wyrok na Krau-
thoferze stał się prawomocny. Poznański adwokat podważał 
jednak jego zasadność wskazując na zamieszanie związane ze 
sprawą niedostarczenia pisma protestacyjnego w ustawowym 
czasie, które nie było winą zainteresowanego.
Sprawa właściwego nazwiska Jakuba Krauthofera była dla 
współczesnych problematyczna i traktowano ją na różne sposo-
by. Działacze ewidentnie popierający działalność polityczną po-

znańskiego adwokata mówili o nim Krotowski. Pruskie władze 
zazwyczaj nazywały go jego pierwotnym, „prawomocnie zasą-
dzonym” nazwiskiem. W  prasie polskiej i  niemieckiej używano 
często formy Krauthofer-Krotowski, uznając niejako drugi człon 
nazwiska jako coś na kształt pseudonimu. Słynny poznański pa-
miętnikarz Marceli Motty nazwisk tych używał zamiennie, lecz 
nigdy nie łącznie – raz pisał o Krauthoferze, a w innych partiach 
swoich wspomnień nazywał go Krotowskim. Sam zaintereso-
wany do sprawy podchodził różnie: używał polskiego nazwiska 
w  okresie Wiosny Ludów, natomiast po wyroku sądowym za-
równo dwuczłonowego, niemiecko-polskiego, jak i tego „niele-
galnego”. Wszystko to było uzależnione od tego, w  jakim kon-
tekście i do kogo się zwracał. Prawdopodobnie chciał się w ten 
sposób zabezpieczyć przed kolejnymi oskarżeniami o bezpraw-
ne przybranie sobie polskiego nazwiska.
Inną sprawą jest to, jak należy nazywać poznańskiego adwoka-
ta w dzisiejszych czasach. Według mojej oceny właściwą formą 
jest nazwisko Krauthofer lub Krauthofer-Krotowski. Używanie 
pojedynczego, polskiego nazwiska jest nieuprawnione z  wy-
mienionych już wcześniej przyczyn. Dzieci Jakuba Krauthofera 
nie utożsamiały się z tą formą nazwiska, co dowodzi temu, że 
nie przyjęło się ono w  rodzinie poznańskiego adwokata. Do-
brym wyczuciem tematu wykazały się władze Poznania oraz 
Kórnika, w których patronem ulic jest „Jakub Krauthofer”. Dzię-
ki nadaniu takiej nazwy uniknęły one kontrowersji związanych 
z  używaniem niewłaściwego nazwiska patrona. Z  niewiado-
mych przyczyn inaczej postąpiły władze Mosiny, w której jedna 
z ulic nosi nazwę „Jakuba Krotowskiego”. Jest to o tyle niezro-
zumiałe, że taka nazwa na tle innych miast stanowi prawdziwy 
ewenement. Może warto zastanowić się nad zmianą tej nazwy 
na poprawną, a najlepiej – na jakąś zupełnie inną?

 Wojciech Czeski
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Czy podczas tegorocznego lata uda się 
nam zbudować Most do Wiórka?
W tym roku dane nam będzie współtwo-
rzyć razem ze stowarzyszeniem WIESTIN 
jeden z najlepszych programów dla dzieci 
i  młodzieży w  Polsce. Tajemnica tej przy-
gody to połączenie teatru i artystycznych 
wizji dzieci pod okiem wyjątkowych ludzi 
sztuki. Tu dziecko jest najważniejsze. Kon-
cepcja działania oparta jest na chęci zbu-
dowania z dziećmi Mostu do Wiórka. Mo-
stu do ich kolegów, którzy mieszkają po 
obu stronach Warty. Jest on metaforyczny, 
i jednocześnie rzeczywisty.
Od 27 lipca do 12 sierpnia będziemy łą-
czyć światy w wyobraźni stawiając realne 
obiekty w przestrzeni (nagrania, filmy itp.). 
Dzisiejsza sytuacja powoduje, że jesteśmy 
rozrzuceni i dlatego w odpowiedzi na ten 
stan rzeczy korzystając ze współczesnych 
technologii łączymy się tworząc wirtualne 
porozumienia. W  tej drodze wspomogą 
nas teksty źródłowe. Opowieść „Most do 
Terabithii” Katherine Paterson to kraina, do 
której można dostać się jedynie za pomo-
cą zaczarowanej liny zawieszonej na drze-
wie rosnącym na brzegu rzeki. Świat od-
powiednio zaopiekowany i zadbany może 
być lepszy. Podczas wycieczek odwołamy 
się do przyrody, bardzo bliskiej Stowa-
rzyszeniu WIESTIN. Fragmenty z  książki 
„Kajtuś czarodziej” Korczaka i „Babcocha” 
Justyny Bednarek pozwolą na przejście do 
sprawczości. Dziecko zostanie postawio-
ne w  roli kreatora. Rozwinie indywidual-
ne uzdolnienia i  nauczy się realnej oceny 
swoich umiejętności. Wszystkie elementy 
powstałe i  wypracowane podczas warsz-
tatów online oraz wycieczek w  gminnej 
przestrzeni znajdą się w 2 spektaklach fina-
łowych zaplanowanych na 11 i  12 sierp-
nia 2020 r. Relacje z każdego dnia będzie 
można śledzić na stronach www.gib.org.
pl i  www.wiestin.pl. Będzie to Lato pełne 
wrażeń, zabawy i  nauki. Ze względu na 
zaistniałe obostrzenia liczba dzieci chcą-
cych wziąć udział w  warsztatach a  będą-
cych w wieku od 7-14 lat jest ograniczona.  
Zajęcia są bezpłatne
Organizatorzy: 
Grupa Inicjatywna Baranówko GIB oraz Wiej-
skie Stowarzyszenie Integracyjne WIESTIN
----------------------------------
LATO W  TEATRZE to program Instytutu 
Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego 
w Warszawie, realizowany ze środków Mi-

nisterstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Jego celem jest popularyzowanie 
pedagogiki teatralnej. Program składa 
się z  konkursu grantowego na realiza-
cję dwutygodniowych warsztatów arty-
stycznych dla dzieci i młodzieży, szkoleń 
z  zakresu pedagogiki teatru oraz arty-
styczno-edukacyjnych projektów objaz-
dowych w namiocie cyrkowym.
W aktualnej 13. edycji programu dofinan-
sowanie otrzymało 40 ośrodków z całej 
Polski – 17 organizacji pozarządowych 
i 23 samorządowe instytucje kultury.
Instytucje, które w poprzednich latach co 
najmniej trzykrotnie organizowały „Lato 
w  teatrze", mają za zadanie zrealizować 
projekt wspólnie z  organizacją partner-

ską, która dotychczas nie brała udziału 
w  programie. Ten moduł został nazwa-
ny „Lato w teatrze" +, a dofinansowanie 
przyznano 4 ośrodkom.
Autorskie warsztaty przygotowywane 
przez pedagogów i artystów są dla dzieci 
i  młodzieży szansą na poznanie i  samo-
dzielne wykorzystanie teatralnego języ-
ka, a przede wszystkim na twórcze wyra-
żenie siebie i zabawę teatrem.
Więcej informacji na temat programu na:
www.latowteatrze.pl
 Dorota Lisiak

www.facebook.com/programLatowte-
atrze

Most do Wiórka 
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Uwaga na oszustów!
Próby wyłudzeń “na wnuczka”

We wtorek, pod koniec czerwca do szpitala w Puszczykowie trafiła 
mieszkanka pobliskiego domu opieki. Pacjentka miała ostrą nie-
wydolność oddechową. 99-latki niestety nie udało się uratować. 
Późniejszy test na obecność Sars-cov-2 był pozytywny.
“Rezydencja Seniora”, w której wcześniej kobieta przebywała zo-
stała objęta kwarantanną. W izolacji znalazło się 66 osób – pen-
sjonariusze i personel. Oddział chorób wewnętrznych, na którym 
przebywała 99-latka po przybyciu do puszczykowskiego szpitala, 
zdezynfekowano. W placówce wstrzymano także przyjęcia pilne 
i planowe.
Wczoraj jednak z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
napłynęła informacja, że wynik testu u 99-latki był błędny.
– Potwierdzamy, że 99-latka miała wynik ujemny. Otrzymaliśmy 
wszelkie informacje dotyczące zmarłej. Okazuje się, że laborato-
rium powiadomiło szpital, oczywiście po pobraniu wymazu od tej 
pani, i podało, że jest wynik dodatni. Okazało się, że laboratorium 
przyznaje, iż podano błędny wynik – mówi cytowana przez Radio 
Poznań, Cyryla Staszewska, rzeczniczka Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej.
Tym samym z kwarantanny zostali zwolnieni mieszkańcy “Rezy-
dencji Seniora” jak i personel szpitala w Puszczykowie, który rów-
nież był izolowany.
 Wojciech Pierzchalski

Funkcjonariusze z komisariatu policji poinformowali, że na po-
czątku lipca w Mosinie doszło do czterech prób wyłudzeń me-
todami “na wnuczka” i “na policjanta”. Osoby działające w  ten 
sposób za cel obierają najczęściej osoby starsze. Dzwoniąc lub 
przychodząc do mieszkania, podają się za krewnych lub policję 
i proszą o pieniądze. Funkcjonariusze przypominają, że policja 
nigdy nikogo nie może poprosić o pieniądze.
Należy także uważać na osoby podające się np. za pracowni-
ków wodociągów czy telekomunikacji. Serwisanci powinni mieć 
przy sobie odpowiednie identyfikatory i okazać na naszą proś-
bę. Oszuści wykorzystujący metody “na pracownika wodocią-
gów” itp. często działają w dwójkę. Jeden z wyłudzaczy odwraca 
uwagę domownika, podczas gdy drugi szuka kosztowności, któ-
re może ukraść.
Funkcjonariusze apelują o ostrożność w kontaktach z osobami, 
które podają się za naszą rodzinę i proszą o pieniądze. Policjanci 
apelują, by zakończyć rozmowę w momencie, gdy zorientujemy 
się, że ktoś próbuje nas oszukać. Następnie zawiadomić bliskich 
i policję o próbie oszustwa. (red)

Seniorzy z Puszczykowa zwolnieni z kwarantanny. 
Błędny wynik testu na koronawirusa

W lipcu, na łamach naszego portalu internetowego www.gazeta-mosina.pl informowaliśmy o 66 osobach obję-
tych kwarantanną w puszczykowskiej “Rezydencji Seniora”. Byli izolowani w związku ze śmiercią 99-letniej pen-
sjonariuszki domu opieki, u której testy wykazały zarażenie koronawirusem. Wynik testu był jednak błędny.

W Mosinie doszło do kolejnych prób wyłudzenia pieniędzy. oszuści działali metodą “na wnuczka” 
i “na policjanta”. Policja apeluje o ostrożność.
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62-051 Łęczyca k.Poznania
ul. Dworcowa 28

tel. 61 810-66-28
fax. 61 810-66-14

biuro@chemo-plast-plus.pl
www.chemoplast.com.pl

ENERGOOSZCZĘDNE
OKNA

Profil niemiecki: ALUPLAST
Okucia niemieckie: ROTO

rolety zewnętrzne
Żaluzje
Roletki

Moskitiery
Parapety

produkcja
sprzedaż

montaż, serwis

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

Wiodący Operator Logistyki 
Meblowej w Europie

oferuje pracę na stanowisku:

MAGAZYNIER
/miejsce pracy Mosina/

Oferujemy:
- stabilne warunki zatrudnienia 

w oparciu o umowę o pracę
- praca z wykorzystaniem nowocze-

snych technologii /scanery, system IT
- możliwość podnoszenia kwalifikacji - 

kursy na obsługę wózków widłowych 
oraz wózków wysokiego składowania

- motywacyjny system wynagradzania 
i premiowania

Opis stanowiska:
- załadunek i rozładunek towaru
- kompletacja , etykietownie, komisjo-

nowanie
- prowadzenie gospodarki magazynowej
- czynności związane z utrzymaniem 

stanu na magazynie

Tel. Kontaktowy
61 819 78 02

lub 61 819 78 05

(J
01

5)

 FIRMA SPRZATAJĄCA ZATRUDNI w ROSNOWIE I KOMORNIKACH 
PERSONEL SPRZĄTAJĄCY 

Oferujemy: umowę o pracę, pełen etat, wynagrodzenie zawsze 
na czas, przeszkolenie. 
Zadania: sprzątanie pomieszczeń biurowych, sanitariatów a 
także korytarzy i szatni. 

„MILE WIDZIANE OSOBY POSIADAJĄCE ORZECZENIE O 
NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI” 

 
KONTAKT: 517-574-235 (J

01
8)

AGENCJA OCHRONY ZATRUDNI w MOSIN / KOMORNIKACH
PRACOWNIKA OCHRONY DOZORU

IE
-

Oferujemy: umowę o pracę, pełen etat, wynagrodzenie na czas, 
przeszkolenie.
Zadania: rejestr zdarzeń, wykonywanie obchodów, kontrola 
pracowników.

„MILE WIDZIANE OSOBY POSIADAJĄCE ORZECZENIE O 

KONTAKT: 

NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI”

531 533 00- -2
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e-mail: rzeczoznawca@jessa.com.pl 
www.jessa.com.pl 

W YCENY  
NIERUCHOMOŚCI

     DOMY 

     LOKALE 

     DZIAŁKI 

     SPECJALISTYCZNE 

TEL. 572 642 585 
Rzeczoznawca majątkowy

(K
3

0
2

4
)

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

ODZIEŻ
CZĘŚCI

AKCESORIA
CHEMIA

UL . C ZECHOS ŁOWACK A 52
POZNAŃ DĘBIEC

+4 8 794 593 777
W W W. SKLEPMOTOSFER A .PL

tel. 501 099 327, 572 202 280

rozbiórki - wyburzenia budynków
wykopy pod fundamenty, piwnice
wykopy pod szamba, studnie, kanalizacje, 
kable elektryczne, przyłącza wodne
zasypka fundamentów
korytowanie pod drogi, kostkę brukową, 
chodniki
drenaż budynków i działek
kopanie/oczyszczanie stawów, basenów, 
oczek wodnych
karczowanie terenu,
usługi wywrotką z dźwigiem HDS
(stawka godzinowa)
usługi koparko-ładowarką (stawka godzinowa)
możliwość negocjacji ceny w zależności od 
długości czasu i rodzaju wykonywanej pracy.

Oferujemy usługi koparko-ładowarką
i wywrotką z dźwigiem HDS w zakresie:

(J
01

0)

ROBOTY
ZIEMNE

(J
04

4)
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BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

W ramach NFZ
(za darmo)

W domu chorego

tel. 512 046 048

Chorzy ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
przyjmowani są od razu!

Na Fizjoterapię Domową kwali�kują się m.in.:

Pacjenci po udarach (do 12 miesięcy od incydentu)
Chorzy na Stwardnienie rozsiane, Parkinsona, 
Reumatoidalne Zapalenie Stawów, Miopatie, 
Zapalenie wielomięśniowe, Rdzeniowy zanik mięśni,
Pacjenci z Guzami mózgu, Procesami 
demielnizacyjnymi, kolagenozami (np. Toczeń 
układowy, Twardzina), Przewlekłymi zespołami 
pozapiramidowymi, chorobą wzyrodnieniową stawów 
biodrowych i/lub kolanowych

Do 4 miesięcy �zjoterapii za darmo - 
Potrzebujesz jedynie skierowania
np. od lekarza rodzinnego.

Czekamy na Twój telefon!!!

FIZJOTERAPIA
REHABILITACJA
MASAŻ

788 250 240
ELEKTRYK.MOSINA

WWW.ELEKTRYK-MOSINA.PL

biuro@sob-instal.pl

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PODŁĄCZENIE SPRZĘTU AGD
MONTAŻ, SERWIS, NAPRAWA
SYSTEMY ALARMOWE, MONITORING
INSTALACJE ANTENOWE, DOMOFONOWE
INSTALACJE ELEKTRYCZNE, TELETECHNIKA

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl
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Bank Mleka Kobiecego mieszczący się w Ginekologiczno – Położ-
niczym Szpitalu Klinicznym UMP przy ul. Polnej 33 w  Poznaniu 
(budynek D, poziom 4), to profesjonalne laboratorium, w którym 
oddany honorowo, przebadany, pasteryzowany i  odpowiednio 
oznakowany pokarm kobiecy jest gromadzony, a następnie prze-
kazywany dla hospitalizowanych noworodków, które z przyczyn 
losowych nie mogą być karmione mlekiem własnej matki. Głów-
nym beneficjentem BMK jest wcześniak z bardzo mała masą (1000 
– 1499 g) lub skrajnie małą masą ciała (mniej niż 999 g). Mleko 
z piersi jest szczególnie ważne w przypadku dzieci chorych bądź 
przedwcześnie urodzonych, gdyż podnosi ich szanse na przeżycie 
i wspomaga ich dalszy rozwój. W oparciu o badania naukowe na-
leży podkreślić, że mleko kobiece to nie tylko pożywienie, posiada 
ono przede wszystkim właściwości terapeutyczne ważne dla pra-
widłowego rozwoju małych pacjentów.
Należy zaznaczyć, że BMK podejmuje szczególne środki ostrożno-
ści, kiedy odbiorcami pokarmu są podopieczni szpitala. Pracowni-
cy BMK od potencjalnej dawczyni uzyskują informacje dotyczące: 
m.in. przebytych przez nią chorób, zażywania leków, stylu życia, 
przyjmowanych używek. Wykonują jej również badania krwi tj. 
HIV, HCV, HBS, WR, CMV oraz oceniają pokarm pod kątem mikro-
biologicznym. Dopiero na podstawie tych informacji zapada de-
cyzja o  kwalifikacji dawczyni do BMK. Następnie otrzymuje ona 
jałowe butelki i zostaje poinstruowana jak prawidłowo odciągać, 
przechowywać i transportować mleko oraz jak prawidłowo postę-

pować ze sprzętem do odciągania. Proszona jest ona o regularne 
odciąganie mleka, a  po uzyskaniu jego odpowiedniej porcji do-
starcza je do BMK.
Pokładamy nadzieję, że w tym trudnym czasie pandemii COVID-19, 
mamy zechcą wesprzeć małych wojowników w codziennej walce 
o zdrowie. BMK zaprasza do współpracy wszystkie mamy karmią-
ce swoje dzieci, będące w pierwszym roku życia. A jeśli masz do-
datkowe pytania, chciałabyś zostać Honorową Dawczynią mleka 
kobiecego, skontaktuj się z BMK: w dni robocze w godz. 8 – 14 tel. 
61 8 419 637, w weekendy tel. kom. 607 391 377 (e – mail: BankM-
lekaKobiecego@gpsk.edu.ump.pl).

AUdYCJE
Radiowy poniedziałek!
Zaczęło się! Radio MPL nadaje na żywo! Poniedziałek godzina 
19.00. To jest nasz cotygodniowy czas, w którym wchodzimy do ete-
ru. Radio można odsłuchać na naszym portalu  www.gazeta-mosina.
pl  w odtwarzaczu, który znajduje się w prawym górnym rogu strony.
Co w programie?
Zaczynamy od zapisu rozmowy z  naszym redakcyjnym kolegą, 
który gościł w TVP 3 Poznań. Później coś, co wszystkich elektryzu-
je: wybory. Wyniki komentują radni Mosiny i Puszczykowa: Mar-
cin Ługawiak oraz Maciej Krzyżański
Odpoczywając od emocji politycznych, wkraczamy w  klimaty 
wakacyjne. O niezwykłej wyprawie w dół Warty opowiedzą Alicja 

i Łukasz. A jak wakacje, to i bezpieczeństwo. Jak wyjść bez szwan-
ku z wakacyjnego szaleństwa, opowie nam Robert Sosnowski – 
ratownik medyczny. Zakończymy rozmową o zdrowiu z naszym 
gościem, fizjoterapeutką – Sylwią Sołtysińską.
Wybory prezydenckie 2020. Radni: Nie jesteśmy zaskoczeni 
wynikami wyborów
W połowie lipca poznaliśmy ostateczne wyniki wyborów prezy-
denckich 2020. Skomentowali je dla nas radni z Mosiny i Puszczy-
kowa: Marcin Ługawiak i Maciej Krzyżański.
Wybory prezydenckie 2020 wygrał urzędujący prezydent Andrzej 
Duda. Kandydat obozu Zjednoczonej Prawicy w skali kraju uzy-
skał 51,3% głosów. Jego kontrkandydat Rafał Trzaskowski zdobył 
48,97% poparcia.
Wyniki wyborów prezydenckich w  Mosinie i  w  Puszczykowie 
jednak znacznie różnią się od tych ogólnopolskich. W  regionie 
zdecydowanie wygrał kandydat opozycji – Rafał Trzaskowski. 
W Puszczykowie uzyskał aż 69% głosów, w Mosinie 62%.
Obie miejscowości mogą pochwalić się bardzo wysoką frekwen-
cją. Odpowiednio 78% w Puszczykowie i 75% w Mosinie. To wy-
niki powyżej średniej krajowej. W  skali powiatu Puszczykowo 
może się pochwalić 6. najlepszym wynikiem. Mosina delikatnie 
poniżej powiatowej średniej.
O tym, co mówią te statystyki o mieszkańcach regionu porozma-
wialiśmy z  radnymi. Czy frekwencja mogła być jeszcze wyższa? 
Czy nagradzanie za nią jest dobrym pomysłem? Spytaliśmy także 
o bony inwestycyjne i ich wpływ na wybory. Czy promesa w wy-
sokości 6 milionów złotych pomogła prezydentowi w  Mosinie? 
Czy, gdyby bon dotarł do Puszczykowa, Andrzej Duda mógłby li-
czyć na lepszy wynik w mieście? W końcu, z czego wynika różnica 
w poparciu dla kandydatów w Mosinie i w Puszczykowie?
Na te pytania odpowiedzieli nam radni Marcin Ługawiak i Maciej 
Krzyżański 
Zapraszamy do odsłuchania audycji na stronie 
www.gazeta-mosina.pl/audycje

Potrzebne mleko dla maluszków
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Lubońska firma – światowy lider samochodowych blo-
kad skrzyni biegów – Niedźwiedź-Lock, od niedawna, 
do swojej oferty dołożyła absolutną nowość na rynku, 
zaprojektowaną i  wykonaną przez profesjonalistów 
z  zakresu zabezpieczeń antykradzieżowych. Jest nią E-
-JOYLOCK – elektroniczna blokada skrzyni biegów prze-
znaczona do najnowszych modeli aut z  automatyczną 
skrzynią biegów typu shift by wire. Gdy samochód zosta-
je wyłączony, aktywuje się działanie blokady E-JOYLOCK, 
uniemożliwiając zmianę pozycji skrzyni biegów z pozycji 
P. Odblokowanie następuje wyłącznie poprzez sparowa-
nie się z aplikacją na smartfonie lub odczytanie sygnału 
z  breloka bluetooth. Szczegółowych informacji można 
zasięgnąć w Centrum Serwisowym Pojazdów BEAR-LOCK 
(www.niedzwiedz-lock.pl). PAW

Nowa, jedyna na rynku blokada

– Czy gazeta mogłaby zainteresować się częstotliwością opróż-
niania ulicznych koszy na śmieci w Mosinie i okolicy? – napisał do 
redakcji czytelnik.
Zapytaliśmy urzędników o częstotliwość wywozu śmieci przez 
ZUK. M.in. czy w  ostatnim czasie miałymiejsce jakiekolwiek 
zmiany z tym związane, że mamy do czynienia z tak dużą ilo-
ścią przepełnionych koszy na terenie naszej gminy?
odpowiedź Urzędu
– Usługę w  zakresie opróżniania koszy ulicznych Gmina Mosina 
zleciła ZUK sp. z o.o. w Mosinie. Częstotliwość opróżniania koszy 
jest zróżnicowana, najwyższa jest w miejscach intensywnego ru-
chu. Częstotliwość opróżniania koszy w  miejscach publicznych 
staramy się dostosować do potrzeb. Niestety w przypadku koszy 
ulicznych dość często spotykamy się z  różnymi negatywnymi 
zjawiskami, począwszy od ich uszkadzania, do całkowitej dewa-
stacji, także z  podrzucaniem odpadów, zaśmiecaniem terenów 
wokół nich – poinformował redakcję GMP Referat Ochrony Śro-
dowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie
Jeśli chodzi o  specyfikę ostatnich tygodni, daje się zaobserwo-
wać zwiększenie ilości odpadów deponowanych w koszach. Jest 
to związane z  łagodzeniem restrykcji i  ograniczeń epidemicz-
nych, skutkującym zwiększeniem ruchu w przestrzeni publicznej. 
W okresie ich obowiązywania od marca do maja, ilości odpadów 
odbieranych z  koszy były zdecydowanie niższe niż aktualnie. – 
poinformował Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnic-
twa Urzędu Miejskiego w Mosinie – dodają urzędnicy.
Wybrane komentarze mieszkańców:
“Kosze pełne długo są nieopróżniane!! Codziennie chodzę 
z psem na spacery i widzę te same śmieci w śmietniku wysta-
jące i pod śmietnikiem leżące. Mało tego od początku stycznia 

informowałam o  brakujących śmietnikach wzdłuż Leszczyń-
skiej i na placu zabaw w Krośnie przy torach, i zero reakcji ze 
strony urzędu”.
“Mógłby się ktoś też zainteresować Strzelnicą…. Strach tam-
tędy przejść – krzaki na krzakach, koszy prawie wcale nie ma, 
a jak są to koszmarnie przepełnione. Natomiast cała ścieżka jest 
“pięknie ” usłana dywanem ze szkła. Kiedyś to była fajna droga 
na skróty do weterynarza, teraz to strach tam nawet w butach 
chodzić. A co dopiero z psem…”
“Ja dziś widziałam przepełniony kosz przy targowisku tuż obok 
Jadłodzielnia-Mosina. Niestety stawiam jednak na zmniejsze-
nie częstotliwości wywozu i cięcie kosztów. Może ktoś nie za-
uważył, że ludzie wyszli po izolacji z domów i nie zmieniła się 
częstotliwość w harmonogramie sprzątania“
(red)

Rośnie ilość śmieci w gminnych koszach. 
Urząd odpowiada

Na naszym profilu społecznościowym poruszyliśmy problem przepełnionych koszy na śmieci i czę-
stotliwości ich opróżniania w gminie Mosina. okazało się, że skala problemu jest o wiele większa, 
niż się tego spodziewaliśmy. Poruszony temat wzbudził wiele emocji i rozpoczął gorącą dyskusję 
wśród internautów. o szczegóły zapytaliśmy urząd. otrzymaliśmy odpowiedź udzieloną przez 
Referat ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie. okazuje się, że 
przepełnione śmietniki są “związane z łagodzeniem restrykcji i ograniczeń epidemicznych, skutku-
jącym zwiększeniem ruchu w przestrzeni publicznej“.
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Pod koniec lipca Gmina Mosina dokonała częściowego odbioru robót 
obejmujących wykonanie czaszy zbiornika wód deszczowych na osiedlu 
Nowe Krosno w Mosinie. 
Odebrane prace obejmowały wykonanie: ścian szczelnych, wykopu pod 
zbiornik, zbrojonej płyty dennej oraz oczepu żelbetowego. W wyniku tych 
prac, wykonawca inwestycji przystąpił do częściowego zalewania zbiorni-
ka. Obecnie budowany jest kanał deszczowy grawitacyjny Ø500 w stronę 
ul. Jasnej - informują urzędnicy.
W ramach zadania: budowa szczelnego zbiornika wód deszczowych dla 
odwodnienia dróg na osiedlu Nowe Krosno w Mosinie, wykonanych zo-
stało już powyżej 70% prac z ich całego zakresu. Zgodnie z zawartą umo-
wą,  wykonawca ma zakończyć tę inwestycję do 29 listopada 2020 r.
Na zadanie to Gmina Mosina  pozyskała dofinansowanie z Wielkopolskie-
go Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 6 622 170, 55 zł. 
 oprac. Joanna Nowaczyk , Urząd Miejski w Mosinie

Trwa budowa zbiornika wód deszczowych

Wyniki wyborów 2020. Jak głosowali 
mieszkańcy gminy Mosina oraz Puszczykowa?

Wyniki głosowania – Gmina Mosina
W  gminie Mosina  zdecydowaną przewagę zdobył Rafał Trza-
skowski, na którego zagłosowało 62,37 proc. wyborców z gmi-
ny Mosina. Na jego kontrkandydata Andrzeja Dudę głos oddało 
37,63 proc. mieszkańców.
Wyniki głosowania – Puszczykowo
Podobne zagłosowali mieszkańcy Puszczykowa, z tym, że na Ra-
fała Trzaskowskiego oddała głos jeszcze większa część mieszkań-
ców aniżeli w Mosinie. Osiągnął on wynik 68,88 proc. Na Andrze-
ja Dudę zagłosowało 31,12 proc. mieszkańców Puszczykowa.
Zwycięstwo Andrzeja dudy
Andrzej Duda zwyciężył w  drugiej turze wyborów prezydenc-
kich, Kandydat PiS osiągnął wynik 51,03 proc. Frekwencja wy-
niosła ponad 68,18% proc. – poinformowała PKW. 
Andrzej duda wygrał w województwach:
podkarpackim (70,92 proc. głosów)
lubelskim (66,31 proc.)
świętokrzyskim (64,41 proc.)
podlaskim (60,14 proc.)
łódzkim (54,46 proc.)
małopolskim (59,75 proc.)
Rafał Trzaskowski zwyciężył w województwach:
pomorskim (59,84 proc.)
lubuskim (59,8 proc.)
zachodniopomorskim (58,66 proc.)
dolnośląskim (55,39 proc.)
opolskim (52,64 proc.)
wielkopolskim (54,92 proc.)
kujawsko-pomorskim (53,23 proc.)
warmińsko-mazurskim (53,16 proc.)
śląskim (51 proc.)
mazowieckim (51,31 proc.)

Mapa, którą możemy zobaczyć na stronie PKW, pokazuje Polskę 
podzieloną na województwa. Bardziej intensywny kolor ozna-
cza więcej głosów na Rafała Trzaskowskiego. Analogicznie im 
bielszy kolor – tym w danym województwie więcej głosów od-
dano na Andrzeja Dudę. (red)
źródło: Państwowa Komisja Wyborcza

Państwowa Komisja Wyborcza podała dane z komisji obwodowych. Frekwencja w drugiej turze wyborów 
prezydenckich wyniosła 68,12 proc. Wybory wygrał Andrzej duda. Wiemy już też, jak zagłosowali miesz-
kańcy gminy Mosina oraz Puszczykowa. Prezentujemy dane PKW z wszystkich obwodów głosowania dla 
naszego regionu.



34

Wolontariat Wielkopolskiego Parku Narodowego 
świętował pół roku istnienia

Ochotnicy WPN najbardziej są znani 
ze sprzątania Parku. Co dwa tygodnie 
zbierają się w  zaplanowanych wcześniej 
punktach, by oczyścić lasy ze śmieci. 
Choć formalnie wolontariat zaczął działać 
w styczniu, to już we wrześniu 2019 miały 
miejsce pierwsze akcje sprzątania WPN. 
Nie są to jednak jedyne zadania, jakie 
przed sobą stawiają ochotnicy. Jak mówią 
wolontariusze, najważniejsza jest dla nich 
edukacja najmłodszych, bo to w nich na-
dzieja, że w końcu zaczniemy dbać o śro-
dowisko.
Postanowili zebrać się i  połączyć przy-
jemne z  pożytecznym. Dzieci na ścieżce 
edukacyjnej w dyrekcji Parku odgadywa-
ły ślady zwierząt czy sprawdzały, którzy 
mieszkańcy Parku skaczą najdalej. Później 
rebusy, rzut oka na Jezioro Góreckie i wy-
czekane przez wszystkich ognisko.
Podczas spaceru wolontariusze rozma-
wiają o  dalszych kierunkach rozwoju. 
Śmieją się, że nawet, gdy spotykają się 
integracyjnie, sprzątają. Rodzice, którzy 
przyprowadzili dzieci, chcą je uczyć od 
najmłodszych lat, jak przyroda i  dbałość 
o nią jest ważna.
– To chyba jedyny pozytywny kierunek in-
doktrynacji najmłodszych? – pytam Ewę 
Rubisz, wolontariuszkę WPN – Można tak 
to ująć! – śmieje się pani Ewa –  My po 

prostu chcemy uczulać najmłodszych na 
środowisko, tak, żeby o nie dbały i zdawały 
sobie sprawę, że są jego częścią – dodaje.
Małgorzata Bręczewska z  zespołu ds. 
udostępniania Parku, przyznaje, że ma 
nadzieję na zmianę sytuacji przy grani-
cach WPN. To tam najczęściej urządzane 

są regularne wysypiska śmieci. – Chcia-
łabym, żeby wolontariusze mogli zająć się 
swoimi innymi zadaniami. Na przykład mo-
nitoringiem przyrodniczym czy zbieraniem 
nasion, tak, by móc sadzić więcej drzew – 
opowiada pani Małgorzata.
Do życzeń dla wolontariatu dołączył się 
także Zbigniew Sołtysiński, dyrektor WPN. 
– Życzyłbym przede wszystkim, żeby nie 
musieli zajmować się tym, co teraz głównie 
robią, czyli sprzątaniem śmieci po innych – 
mówi dyrektor.
Martyna i  Patrycja chodzą do liceum 
w Poznaniu. W ramach projektu LoveLAS 
chcą propagować działania, które po-
mogą niszczonej codziennie przyrodzie. 
Również brały udział w  sprzątaniu WPN. 
– Na pewno życzymy wolontariuszom, żeby 
nigdy się nie poddawali. Ale najfajniej by 
było, gdyby nie musieli już zbierać po in-
nych śmieci – śmieją się.
Wolontariusze zachęcają wszystkich do 
udziału w  ich akcjach. – Im nas więcej, 
tym lepiej – przekonuje jeden z nich. (WP)

Jedna ze stacji na ścieżce edukacyjnej w Jeziorach, gdzie znajduje się dyrekcja WPN.

Ochotnicy pół roku istnienia wolontariatu postanowili uczcić ogniskiem. fot. Wolontariat WPN

Wolontariat WPN oficjalnie istnieje od stycznia. W sobotę 27 czerwca wolontariusze postanowili 
wspólnie świętować pół roku działalności. oprócz tego, nauczyć czegoś najmłodszych. Czego so-
bie życzyli na kolejne lata wolontariusze?
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Kwali�kowanych Pracowników
Grup Interwencyjnych

w Poznaniu i okolicach.

tel. 667-820-679
lub 667-820-686

Zatrudnimy
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e-mail: czesciducatolubon@gmail.com      www.czesciducato.pl
ul. Nowiny 30, 62-030 Luboń, tel. 601 710 634, 795 109 288

AUTO CZĘŚCI
NOWE I UŻYWANE

do samochodów DOSTAWCZYCH

ZATRUDNIĘ KRAWCOWE
I PRASOWACZKĘ

Miejsce pracy Luboń

Wszystkie soboty wolne

tel. 601 634 134
Mosińsko-Puszczykowska

Wiadomości z regionu

Wywiady

Felietony

Reportaże

www.gazeta-mosina.pl
 facebook.com/GazetaMP/

Gazeta
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tel. 501 635 286 • 61 8 302 160

CZYSZCZENIA
PRZEGLĄDY

ODBIORY
OPINIE DO GAZOWNI
WKŁADY KOMINOWE

NASADY

Marek Fabisz - mistrz kominiarski

e-mail: kominiarzfabisz@o2.pl www.kominiarzfabisz.pl
(J
03

2)

AGENCJA
PZU

UBEZPIECZENIA:
komunikacyjne majątkowe
domy mieszkania  rmy 
rolne wojażer za granicą

Dojazd do Klienta
Zapraszamy od 16.00 do 19.00

Mosina, ul. Poznańska 11
tel. 61 819 14 29, 602 32 58 84

e-mail: skubiak@agentpzu.pl
(J
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4) (J
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5)
(J

02
7)
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5
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6)
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PPHU JUNI TECH Jerzy Niemier
tel. 61 8190 291, kom. 604 457 724

www.juni-tech.pl

Produkcja, Montaż
Naprawa W branży od 1992

 r.

• ROLETY
• ŻALUZJE

• MOSKITIERY

(J
03

9)
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1)

dr Małgorzata Wójcik

tel. 502 439 875

Terapia noworodków
i niemowląt metodą 

NDT Bobath
osteopatia dzieci i dorosłych

www.fizjo-osteo.pl

fizjoterapeuta i DO osteopata 
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KAMIENIARSTWO
KORCZ GRANIT
NAGROBKI WŁASNEGO PROJEKTU
I NA INDYWIDUALNE ZAMÓWIENIE

Luboń
ul. Brzozowa 5

i ul. Drzymały (przy cmentarzu w Żabikowie)

www.korcznagrobki.pl
www.korcz-granit.jky.pl

tel. 61 8 103 825
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USŁUGI
TRANSPORTOWE

602 679 211
WYKOPY I PRACE ZIEMNE

• PIASEK
• ŻWIR
• ZIEMIA, ITP.
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PSYCHOLOG
Psychoterapeuta
EEG Biofeedback

604 255 349
Mosina, ul. Krotowskiego 12/1

Problemy z nadwagą: 
jak je pokonać?

(J
02
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WYKONUJEMY: pomiary i doradztwo gratis, prace montażowe

62-030 LUBOŃ, ul. Ks. Streicha 37

e-mail: biuro.pasbud@wp.pl; www.oknapasbud.pl

   61 813 07 55, 607 374 545 

Zapraszamy: pon.-pt. 10-17, sob. 10-13

R

rok założenia 2001

RABATY

CAŁOROCZNE

RABATY

CAŁOROCZNE

SERWIS OKIEN I DRZWI

OKNA, DRZWI
BRAMY, ROLETY

MOSINA, UL. CISOWA 18
WEJŚCIE OD LESZCZYŃSKIEJ

TEL. 690 955 480 / 883 660 120

• naprawa komputerów PC, LAPTOPÓW
• naprawa monitorów, konsol Xbox, PlayStation
• naprawa telewizorów LCD, LED, PLAZMA I 3D
• naprawa wszelkiej elektroniki
• usługi informatyczne , itp.

OTWARTE: PON-SOB. 9:00 - 20:00



38

BIURO OGŁOSZEŃ tel. 513 064 503 e-mail: redakcja@gazeta-mosina.pl

(J
04

9)

Pensjonat Radosna Jesień 

zatrudni 

Puszczykowo,
ul. Zalesie 6, tel. 667-276-521

• kucharkę/kucharza
• fizjoterapeutę 

lub rehabilitanta

(J
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Lidia Organiściak
tel. 608 865 372

Rogalinek, ul. Sikorskiego 25
e-mail:pracowniakrawieckaLO@o2.pl

Pracownia
krawiecka
Oferuje szycie na miarę

• sukienki, spódnice, spodnie, żakiety, 
suknie wieczorowe, suknie ślubne

• krojenie
• warsztaty krawieckie dla różnych 

grup wiekowych
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ELEKTROMECHANIKA SAMOCHODOWA
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

Naprawa:
- Rozruszniki
- Alternatory
- Instalacje elektr.

Montaż:
- Radia
- Alarmy
- Blokady

Klimatyzacje:
- napełnianie
- odgrzybianie

* wymiana opon
* wulkanizacja

Wystawiamy faktury VAT

Michał Roszak
Luboń, ul. Dożynkowa 7a

tel. 602 555 346

(P
00
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os. Oświecenia 108 lok. 7
61-212 Poznań, woj. wielkopolskie

e-mail: unimar@onet.com.pl

+48 796 634 605, 607 627 120

- Meble na zamówienie
(kuchnie, szafy wnekowe, garderoby)

- Remonty mieszkan

REMONTY
MIESZKAŃ
- malowanie
- szpachlowanie
- tapetowanie

TEL. 781 331 957

Autoryzowany
Punkt Sprzedaży
F.H.U. „DEPO”

MOSINA, ul. LESZCZYŃSKA 9
tel. 61 819 10 60, 607 616 067

CENY PRODUCENTA!

Godziny otwarcia:
pon.-pt. 8.00-16.00

fachowe doradztwo montaż

szeroki wybór drzwi
zewnętrznych i wewnętrznych

(J
03

7)
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REKLAMA

Szkoła Podstawowa

Rekrutacja
do wszystkich klas trwa

Zadzwoń by zarezerwować miejsce
tel. 697 002 577

Poznań, ul. Niedziałkowskiego 18
www.belward.pl

GWARANCJA

ZAJĘĆ SZKOLNYCH

OD WRZEŚNIA

PRODUCENT BLACHODACHÓWKI I BLACH TRAPEZOWYCH

SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA

•   BLACHODACHÓWKA
•   TRAPEZ T20/T40/T5
•   OBRÓBKI DEKARSKIE

•   BLACHY CYNK-TYTAN
•   BLACHY OCYNKOWANE
•   BLACHY POWLEKANE

•   SYSTEMY RYNNOWE
•   AKCESORIA DACHOWE
•   TRANSPORT

PHU OLSTAL WWW.OLSTAL.COM.PL62-030 LUBOŃ, UL. CHEMIKÓW 3

ZADZWOŃ: 61 893 46 02

G
a
z
e
t
a

Mosińsko-Puszczykowska

Wiadomości z regionu

Wywiady

Felietony

Reportaże

Redakcja: 
ul. Wawrzyniaka 9

62-050 Mosina
Godziny otwarcia: 10:00  - 17:00

tel. 535 756 926, 535 424 414
e-mail: redakcja@gazeta-

mosina.pl
www.gazeta-mosina.pl

 facebook.com/GazetaMP/
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KANCELARIA
RADCY PRAWNEGO

TOMASZ BAUM
 udzielanie porad prawnych
 prowadzenie spraw sądowych (pracowni-

czych, spadkowych, ubezpieczeniowych)
 bieżąca obsługa prawna podmiotów 

gospodraczych
 przygotowanie umów i pism
 odzyskiwanie wierzytelności

tel. +48 604 692 465
e-mail: kancelaria@tomaszbaum.pl
ul. Wiosenna 11, 62-052 Komorniki (P

04
2)



SPECJALIŚCI OD KLIMATYZACJI WENTYLACJI I POMP CIEPŁA

tel. 695-693-499
biuro@klima-master.pl www.klima-master.plKLIMA MASTER, UL. DĄBROWSKIEGO 183, 60-594 POZNAŃ

KLIMATYZATORY
REKUPERATORY
WENTYLACJA
POMPY CIEPŁA
MONTAŻ
SERWIS
PROJEKT 
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OPTOMETRYSTA
ZAPRASZA CODZIENNIE
NA BADANIE WZROKU

tel. 78 00 24 108
familijny@optykmilart.pl

www.optykmilart.pl
ul. Nektarowa 1/2   62-050 Krosno

GALERIA FAMILIJNA
godziny otwarcia:

poniedziałek-piątek: 10.00-19.00
(14.00-15.00 przerwa techniczna

na dezynfekcję i ozonowanie lokalu)

sobota: 10.00-15.00

Wyprzedaż
okularów

przeciwsło
necznych

(promocja obowiązuje do 30 września br.)


